
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 
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ΟΑΛΑΤΑΕΝ Αὲ 

σ ΚΕ ΟΟΒΌΝ ΡΑΤΕΌΝ 

ΙΝ 

ΝΟΥΜ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤΟΌΝ. 

ΕΌΙΡῚΤ 

Ἧ “Ἵ ἜΣ 

7:4. ΘΒΑΜΈΞΗ, 5.1.}. 
ΑΥΠΙΖῈ ΝΟΥ͂ ἨΟΒΡΙΤῚΙ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ18, 

᾿ ΝΕΟΝΟΝ 

ἩΓΙΒΊΟΒΙΖΣΕ ΜΟΏΒΕΝΖΞ ΡΒΕΟΕΈΒΒΟΙΝ ΒΕΟΘΙΟΞΒ. 

ΤΟΜῸΌΞΒ {Π. 

ΙΝ ΑΟΤΑ 585. ΔΡΟΒΤΟΙΟΒΌΜ. 

ΟΧΟΝΊΙΙ, 

Ε ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΕΟ ΑΟΑΡΕΜΙΟΟ. 

ΜΟΙΟΟΟΙΧΙΙΝ. 





ΟΑΤΕΝΑ 

ΙΝ 

ΑΟΤΑ 558. ΑΡΟΘΤΟΙΟΒΝΟΜ 

Ε 60}. ΝΟΥ͂. 011. 

ὈΕΒΟΒΙΡΗΙΤ 

ΕΤ ΝΌΝΟ ΡΕΙΜΌΜ ΕΡΙΟΙ 

ΑΥ̓ΘΖΕΟΤΑ ΠΕΟΤΊΙΟΝΙΒ ΥΑΒΙΕΤΑΤΕ 

ἘἙ, ΟΡ. ΟΟΙΒΏΙΝ. 

δ. 4. ΟΠΑΜΈΉΗ, 5.Τ.. 

ΑἹ ΝΟΥ͂Ι ΗΠΟΒΡΙΤῚΙ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙΙΒ, 

ΝΈΟΝΟΝ 

ΑΟΑΘΕΜΙῈ ΟΒΑΤΟᾺΒ ΡΌΒΙΙΟσσῦΞ. 

ΟΧΟΝΙΙ, 

ἘΞ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΒΕΟ ΑΟΑΘΕΜΙΟΟ. 

ΜΡΟΟΟΟΧΧΧΥΙ]]. 





ΜΟΝΙΤῸΌΜ Τ1ΕΟΤΟΉ]. 

ΟΑΤΈΝΑ, αυδηὶ Ποάϊθ Ὀσϊπη ῬΌΌ]ΙΟὶ [0Ὁ18 ἔδο]ο, 

6 Οοάϊοε ἀεβοσρία εδὲ ΒΙιθ]]} οἴ μοοα Νονὶ ΟΟ]]ΘΘΊΙ δάβου- 

ναΐο, {,0{ἷὙ1Π1Π1. ΧΟ ὈΣΆΠδ0Θ6Ο, ΌΤΙ. 1π 49. ἀδοΐπηο (ΘΓ 

Β2ΘΟΪΟ ΟΡ(Ϊπη6 Ἔχαγαΐο. Ηδης Ἰοηρθ ργεϑίδη 158 8 τὴ 

γΟΟΣΔΓΟ ΠῸη ἀπ θ᾽ΐανι ΕΑΡτΙ οἰ Β10]. αν. {. 1]. Ρ. 790, 

ΔυσίοΣΊ 08, 50. Εὐσπιεδίο ασδθῖο Ῥγεῖ. {. 11. ΒΡ:ς.1]. Ῥὰ- 

ἰτυμ, οἱ 50. ΟΣ Ιβίορἢ. Ὑγο]ῆο ἰη Ὠιϑβοσί. ἀ6 Οδίοθη. Ῥαϑίγ. 

ατες. Μ55. Ρ. 81. 40, 1 Οθογρδ, 1715; αυὶ ροβίθα 88- 

Εἷβ δι 0 ]8 οχΧ δᾶ συ] σανὶἑ ἐχοοσρίδ ἱπίον Αποοά, ΟἹ. {. 11]. 

εἰ ΓΝ. Ηυΐζυδοο δυΐθηῃ ΟὐἸαση θη ΑΙ ᾿γϑβίδηία ΡΟΙ]8- 

βίη αι ΘΙ ΠΟΘ, 81 αὐτὴ 1110 σοπξεγαίιγ, αὉ1 80} Εὔὐου- 

ἸΏΘΗΣ ΠΟΙΏΪΠ6  ΙΌΠδ5 ργοά Αππο 1δὅ82 [1η Ὁ. οἱ ἀοἰη 

ΒΟΌΣ Ὸ5 ΤΟΟΙΒῸΒ οί. ΟἸουϊ 1} ΘΗΣΠ ΟΡΌΒ Π1}}}] δἰϊυα 

ἐδ Π181] (ὐδίθῃδε ποϑίσδ δρί ἴοσηθ, 1 8 ΟΙΠΏΣ ΠΩ 8860- 

ΤΟΥ ΠΟΙΏΣη8 ἰδοθηΐαγ, οἵ Θοσι πὶ Θχοουρίδ 1π ὉΠῚΠὶ 

4ιδ8ὶ οοΥρὶ8 γϑαϊριηίαΓ. 

Θυδιίαγυηί δυΐοηι ΨΙΣΙ ἀοοίὶ δὴ (Ἰσυτη 10 πος ΟΡιΙ8 

για δαϑίρη ΔΙ, ἀσθογοεί, (ΕΓ. Β:0]. αν. {. 1]. Ρ. 789,) 

εἴ αγα ᾳυϊάδηῃ, υἱ ΘρῸ ΟΡΙΠΟΓ ; πϑῖῃ 1π Π0}10 αιιοια νἱάϊ 
Οοάϊςο, 67}}8 ποπιθη Ομ ποπίασῖο ἴῃ Αοία ΑΡοβίοϊοσ 

ΡγΠρΊΓΟΓ ; ἴῃ ΕἸΡΙΒύ0145 δυΐθῃ 5. Ῥδ}}} 6708 ϑὅἍἽβ Ἱ δ 

ποηη πδίϊη ᾿αυιἀδηΐν ἢ Ρ]ΌΣΙτἷ8Β ΟΟΔΙοῖθυ8, οἱ 6}08 

Ρχγοδιιϊατη 36 [0]. 10 ΑΡοσδγρβῖη οχβίας Οοά. (ο]511η. 

8 Ἐν ββίπι ἤοο Ορυϑουΐιπ ἴῃ τι} 8 Β: Ὁ] 6618 ἔγιιϑῖγα α41188.- 
εἰνί, βεὰ ΠΠυὰ ἰαπάδη; ἰτασίαγ ροΐυ! θαηδβοῖο νἱγὶ ἰηῖον ΤἸθοϊοροβ 
ποβῖγοβ ἀοοι 5ϑἰπγὶ Ματγίηὶ Φοβορηὶ Βουί, 85. Τ᾿ Ρ. 

ἃ ἃ 
Ὁ ν. δ ωῳ9 

« .:ν », . 

τᾺ ἡ ῈΣ 



ἷν ΜΟΝΙΤῸΌΜ ΓΕΟΤΟΕῚΙ. 

994. εἱ Οοἄ. Βαγοςο. 8. ““Ἔκ τῶν Οἰκουμενίῳ τῷ μακαρίῳ 

τ Ἐπισκόπῳ Τρίκκης Θεσσαλίας θεοφιλῶς πεπονημένων εἰς τὴν 

“ Ἀποκάλυψιν ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου." 

Ομηηἶηο δυΐθηι Ἰθοῖα ἀΐρηα βυπΐ αὰθ ἀ6 (ου  η]0 

μαροὶ Ηϊοαγάυβ ιτηοηΐνβ Ηἰδβί. Οὐ. Ν, Τ. 10. ΠῚ. 

6. 82. Ῥγδοβουτη ὉὉδῚ δε ττηδί Ἵχϑίασο ἴῃ Β10]. Εθρ. 

ῬαγῚβ. δηςαυυχη σοὐϊοοη τη ΒοΥρίιτα σαίθηϑιη ΘΧἢΣ- 

Ὀεπίοθπ,, σ}05 {{{}}1|8, τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ἑτέρων διαφόρων, 

6 αὺᾶ χτηυ]ἴ8 ΤΟΥΟΟΘΑΓΙ ροββοηΐ δ οίογτ πὶ ΠΟΙ Π8, 4118 ΤΏ 

ΑἸου ΘΠ 815 ΠΟ ΔρρΡαγθηΐί. Οὐ]]αΐο δυΐθπη υ7)υ8ος 

Ομ θηΐδ Σ {ἀ{π1]0 συμ ΠΟΒΙΧΟ, βίδιλπι Βι Βρ᾽ οαΐ.8Β 501 

6] υδάδιῃ Ορϑγβ 6886 Θχθιη ρα σ, οἵ 18 ΓΘ πὶ 86 ΒΔ ΌΘΓΘ, ΤΠΟΧ 

ΘΟΡΙΙΟΣΥ δοῖ!Β ΒΌ η ΘΧΡΙΟΓ ΟΠ 6 ἃ ἀοοίϊββιτηο νἱτο, (Ὁ. 

Βεπραϊεῖο Ηδ86, τορδῖιι Πη60 δ πα. ΙμοΠρῈ διυιΐδεηῃ 8}- 

(ἰᾳυ δι πγτ οἱ ργϑβίδη 88: πη ΘΧορ]αν ΜΔ ΒΟΓΙΡ- 

ἴση Οδίθηδο ποβέγδα ΒΟ ΘΌδ τ Ἔσϑίαγε πίον (οαά. ΒΙ10]10- 

[6688 ο11π| (ΟἸ811Π. πὰς γΘΙῸ 8: ρ]Ἰϑδίσηδς Πορδο Β10]. 

ῬΑΥΙϑΙΘη81 δἀπιχηθγαίοβ: τὖ 6Χχ δοουγαίδ, αἰ Μοπί- 

ἔδαυςοη. ἀοράογαΐ οί 14 (δία). Β10]. (Ο18]. ἱῃ ρῥγοιηρία 

εσγϑΐ αἰβρίςοσθ. Οὐ] νϑπογδηαὶ Οὐαϊοῖβ αἱ εοἴδ8 εἴ 1η- 

ἀ0168 116]18 Δρραγθδηΐ, ἤδης ποίσδγη 67.8 νου 18, ἰθο- 

[0718 Ο(1}}18 ΒΒ] Ἰολδη. 

Μορίγωμοοη. δ ὲδὲ, (οὐδέϊη. }. 7. 

«(οάοχ ΧΧΥ͂. 411ὲ15 ΟΧ ΧΙ. το ΓΔΒ 66Ό5, ἀδΘο ΠΣ 

““ ΒΕ661}}1, ΠΟΙ Ρ]Θο γ Αοία Αροβίοϊοσπια οἱ ΕἸ ρ᾽βἴοϊαβ 

“(Ὁ δίΒοΙοα5 οὑτὰ ΟὈΙΠ ΘΠ 8.118 6Χχ ΟἿ ΓΥΒοβίοσηο 81118-- 

“αυὸ Ῥαίσιθυβ οἱ Αποίοσι θυ. ο0]] 6. 8 οἵ ἐπ ΟΥ̓ ΠΘΠῚ 

“ς ἀΙρεΒῈ18 δῷ Απάγοα Ῥγεβουίογο, αἱ ἀοοσοῖ ποίδ δά 68]- 

“σρῃ δὰ Οοάϊοὶθ ἜἘχβοῦ θοπάα. ἡ 
“« Ῥγφι π Ἔχροβϑιο Οδριτιμη Ασαηλ δασίογα 

“«ῬδΏΡΒΣ]Ο, ἔκθεσις κεφαλαίων τῶν Πράξεων τοῦ Παμφίλου, 



ΜΟΝΙΤΤΌΜ ΠΕΟΤΟΕΗΙ. Υ 

“φιδχὴ ἱπίδρτδπι ΘΠ] 1118 Ἰηΐτα. ΘῈ θΒθα να} ἀποδημία 
“ Παύλου τοῦ ἁγίου, Ῥεγορτίηδίο Βοὰ ΓΙ ΠΟΡΓΆΣ τη Θ΄ οὔ 
“ Ῥδ8Ὲ]1, αὐ 1110 οα1} (Π ΥΙΏΘΏΙΣ. 

“ (ἰδῆς ἐπ Αοέα ἤϊε ἐϊέμεῖμδ ργαοιζων. 

“Ἑρμηνεία τῶν Πράξεων τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ἑτέρων δια- 

Τοῦ βυδ] ηρὶὶ Μοπίῖ. ᾿μάϊσοθτη Αποίογαπι 6 

αιυθυ οοπῆαία εβὲ πδὸο Οδίομα. ΕΠ ροβὶ Μαχίνσοϊο- 

δίυμη Αροϑίοι: Ῥϑυ}}, δα αι “ ΑἸίογα ποίβ ἴῃ ἔπο Οοαϊςΐδ 

“ βογρία πουπη (ΟΣΩΤηΘη ΔΓ οστπὶ ΟΟ] οί 8 ΠΟΙ ΘΗ 

“ Ἰηάϊοαΐ οἱ βἷς μβαρθοῖί. Ἀνδρέου δὲ τοῦ ἐλεεινοῦ καὶ ταπεινοῦ 

3 “ φόρων. 

“ πρεσβυτέρου τοῦ συναγαγόντος καὶ παραθεμένου τὰς ἐμφερομέ- 
ἐ φο ᾽ λ ’ 4 Φ»" 7 Φ , ἢ θ 

νας τῇ βίβλῳ ταύτῃ παραγραφὰς οἱ ἐντυγχάνοντες ὑπερέύχεσθε, 

“γα ὃ Θεὸς δωρήσηται αὐτῷ ἔλεος ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ ἀδεκάστῳ 
ἐς ΩΣ ,’ ΟΦ » ΜΗ αλῶ δὲ δ ’ ’ 4 

τῆς κρίσεως ἡμέρᾳ᾽ παρακαλῶ δὲ τοὺς γράφοντας ταύτην τὴν 
- δ΄ ΙΝ , ᾽ν δ , ἢ 

βιβλον, καὶ τὴν προκειμένην εὐχὴν μετὰ παρακλήσεως τάσσετε. 

“75 Ορμδομίμηι Ῥαηπρἠϊὲ Μαγένγίδ. 

“δῇς ΟΡΘΙ]Δ 6856 γε ῬΔΙΏΡἢ11 Μαγυτβ, ΠΟῚ 

“ αβρὲ αυοὰ αυδιίδηγι8. Νϑ 1 60 ἔδσε ἰοΐδιη εδοἰδίθπηι 

“ φοπίσίνις 85. Μασγίγσ, υἱ δΒαιρίαυσε ὥὅβογδ ΠΟΤΌΝ δὴ 

“ 58 ἀοβουθογοῖ, ογπδγοῖΐ {1{π||18 δίαιια 5.0} 01118, τἰ ἀοοσοί 

“ Ἡϊογοηγτηιβ 46 βου ρίογ! θυ. ΕἸΟΟ] 681 45.} 915. [πάϊοδί 

“πίοι ποίδ Οοαϊςῖ8 ΒΕ. ΡΡ. εβυϊίαγατ, αὰϊ ῬΓΟρΡΠοίαβ 

“ ΘΠΠ68 ΠΟΠΕ ΗΘ : 85 ῦ ἀοδιηθτῃ (Δ) σΤΆρἤιι8 Ο(Οα]οΐΒ 

“ γρίπιδιϊββίτηὶ πα͵υ8 ΒΙΒ]1ΟἴΘοδ5 πὰτη. ΟΟΙ]. αυ! δά 

“ ραἴσοι ΕἸ βίο] για 5. Ῥ8Ὲ1]: αἱ 86 "]Πὰπ ἰρϑαμῃ Οο- 

“ ἀἴοθμι σομίι] 1586 ἴῃ ΒΒ] οἴποοα Οὐ βα Ί Θη51 οὐαὶ 8110 

“ Ο(οάϊςο, φυΐ ᾿ρϑὲι8 ἘδΙρΡ1}1 τηδπὶι δχαγαίιβ ἔπιογαΐ. 

“Αἀὰ δὸς. νϑῦὸῸ ΟἿ] ]Πρτάριβ 1116 1π ποία 8.8, Θδάθπι 

“ Ἰοφιιο πὶ ἔοστη]α δδαια ΠΟΙ συ] ρα τὶ υἱλύιΓ, αιιδ8 1Π1010 

“ ΘρΌΒΟΙΪ ΒΟ ΘΠ 8 ὈΒΌΓΡΑΙΙΓ : ΠΙΠΆ ΓΙ; παρ᾽ ὧν ἀπάν- 



νἱ ΜΟΝΙΤΌΜ ΓΕΌΤΟΕΙ. 

“4 τῶν τόλμης συγγνώμην αἰτῶ, εὐχῇ τῇ ὑπὲρ ἡμῶν τὴν συμπερι- 

“« φορὰν κομιζόμενος, αι! γεΥθα ἴρ86 εχ ῬδιῃρὮο μαυὰ 

“«ἀι016 τηυζυδίιιβ οεδί. Ηδης δυΐθηι Ἔχροϑι θη θση {π|π| 

“00 ΑποίογἽβ Βα ηο ΒΒ: }}1 ΘΟ] ΘΘΟΥΤΙ Πα 118 ΠΟΙΊΘΏ, {1 

“αυΐδ πο ἔγισίι νϑοῦγα Ρυΐδίιγ, ἢ] Θά Γ6 νἱϑυτα 6ϑ..᾽" 

Ἔκϑεσις κεφαλαίων τῶν Πράξεων τοῦ Παμφίλου. 

Ἔκ πατέρων ἡμεῖς καὶ διδασκάλων τὸν τρόπον καὶ τὸν τύπον 

ὠφελημένοι, ἐγχειροῦμεν μετρίως τῇδε τῶν κεφαλαίων ἐκθέσει, 
3 “- ᾽ὔ ’ ς “ φ ᾽ 4 Ν 

αἰτοῦντες συγγνώμην προπετείας ἡμεῖς οἱ νέοι χρόνῳ τε καὶ μαθη- 

μάτων, (δὶς) ἑκάστου τῶν ἀναγινωσκόντων εὐχῇ τῇ ὑπὲρ ἡμῶν τὴν 
Ν ’ 3 ’ὔ μὰ 9 Ὁ ς ’ 

συμπεριφορὰν κομιζόμενοι. ἐκτιθέμεθα οὖν αὐτὴν καθ᾽ ἱστορίαν 

Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καὶ συγγραφέως, τοιγαροῦν διὰ μὲν 

τοῦ ἄλφα καὶ βῆτα αὐτοτελῆ τὰ κεφάλαια, διὰ δὲ τοῦ ἀστε- 

ρίσκου τὰς ἐν μέρει τούτων ἐχομένας ὑποδιαιρέσεις ἐσημειωσά- 

μεθα. 

α΄. Περὶ τῆς ἐξ ἀναστάσεως διδασκαλίας Χριστοῦ καὶ ὀπτα- 
’ ᾿ Ἁ ᾿, Ἁ ΔΛ,» ’ “2 “Ψ ε [4 

σίας πρὸς τοὺς μαθητας, καὶ περὶ ἐπαγγελίας τῆς τὸν Αγίον 

Πνεύματος δωρεᾶς" θέας τε καὶ τρόπου τῆς ἀναλήψεως τοῦ 

Χριστοῦ. 

β΄. Πέτρου διάλογος πρὸς τοὺς μαθητευθέντας περὶ θανάτου 
Ἁ .] δῳ 9 ᾿ 9 ᾿ Ἁ 3 “ ’ 

καὶ ἀποβολῆς ᾿Ιούδα' ἐν ᾧ περὶ ἀντεισαγωγῆς Ματθίον κληρω- 

θέντος χάριτι Θεοῦ διὰ προσευχῆς. 

γ΄. Περὶ θείας τοῦ ᾿Αγίον Πνεύματος ἐπιφοιτήσεως ἐν ἡμέρᾳ 
“ , 3 Ν ,ὔ 3 κέ ’ 

Πεντηκοστῆς γενομένης εἰς τοὺς πιστεύσαντας, ἐν ᾧ Πέτρου 
’ Ἁ Ἁ ’ὕ 9 σῷ “Ὁ Ἁ ’ 4 

κατήχησις, καὶ περὶ τοῦτον ἐκ τῶν προφητῶν περὶ πάθους καὶ 

ἀναστάσεως καὶ ἀναλήψεως Χριστοῦ, δωρεᾶς τε τοῦ Αγίον Πνεύ- 

ματος. περὶ πίστεως τῶν παρόντων καὶ τῆς διὰ τοῦ βαπτίσματος 
3. ὦ , λ ες ’ἤὕ “᾿ Ἁ ᾽’᾽ “ 

αὐτῶν σωτηρίας. περὶ ὁμονοίας κοινωφελοῦς καὶ προσθήκης τῶν 

«ἰστευόντων. 

δ΄, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ θεραπείας τοῦ ἐκ γεννητῆς χωλοῦ. 

Πέτρου τε κατηχήσεως ἐλεγκτικῆς. συμπαθητικῆς, συμβουλευτι- 



ΜΟΝΙΤΌΜ ΓΠΕΟΊΟΕΙ. νἱΪ 

“ Α ’ 3 “ 4 » ’ 3 ,ὔ 2λ ΄“Ὃ 

κῆς προς σωτηρίαν αὐτοῦ" ἐν ᾧ ἐπιστασία ἀρχίερέων ζήλῳ τοὺ 
[ Ἁ ’ “ ’ ’ ς ’ φ᾿ 

γεγονότος, καὶ κρίσις τοῦ θαύματος, [Πέτρον τε ὁμολογία τῆς 

Χριστοῦ δυνάμεώς τε καὶ χάριτος. περὶ ἀπίστων ἀρχιέρεων προ- 
, ς 3 ὧν. Ὁ ’ὔ Ν “--«»}ήἢ “ 

σταττόντων, ὡς οὐ δεῖ παρρησιάζεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι Χριστοῦ, 

καὶ ἀγανεώσεως τῶν ἀποστόλων. εὐχαριστία ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας 
εςᾳ “« ὉζῷΞςΚΡ»Ξ25ΡῬ680 , "“ ’ὔὕ 
ὑπὲρ τῆς τῶν Ατοστόλων πιστῆς καρτερίας. 

ε΄. ἸΠερὶ ὁμοψύχον καὶ καθολικῆς κοινωνίας τῶν πιστευσάντων, 
9 Ὁ 4 ,’ Ἁ ’ Ά “ “Φ 8. οὦ ““ 

ἐν ᾧ περὶ Ανανίον καὶ Σαπφείρας καὶ τῆς πικρᾶς αὐτῶν τελευτῆς. 

ς΄, Ὅτι τοὺς Ἀποστόλους ἐμβληθέντας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ 

ἄγγελος Ἰζυρίον νύκτωρ ἐξέωσεν ἐπιτρέψας ἀκωλύτως κηρύσσειν 

τὸν Ἰησοῦν ἐν ᾧ ὅτι τῇ ἑξῆς οἱ ἀρχιερεῖς αὐτοὺς πάλιν συλλα- 

βόμενοι, ἐφ᾽ ᾧ μηκέτι διδάσκειν, μαστίξαντες ἀπέλυσαν. Γαμα- 

λιήλον γνώμη πιστὴ περὶ Ἀποστόλων μετὰ παραδειγμάτων τινῶν 

καὶ ἀποδείξεων. 

ζ΄. (εἴ γ΄. 1ἰοοῖ πο ποίει 'ἰπ ΜΆ.) Περὶ χειροτονίας 
“ο- 6 Ά ’ ϑ ΄ 3 ’ Ά ,’ Ἁ τῶν ἑπτὰ διακόνων. ᾿Ιουδαίων ἐπανάστασις καὶ συκοφαντία κατὰ 

Στεφάνου αὐτοῦ τε δημηγορία περὶ τῆς πρὸς Ἀβραὰμ, διαθήκης 

τοῦ Θεοῦ, καὶ περὶ τῆς τῶν ιβ΄. πατριαρχῶν" ἐν ᾧ τὰ περὶ τοῦ 

λιμοῦ καὶ πυρωνίας, καὶ ἀναγνωρισμοῦ τῶν υἱῶν ᾿Ιακώβ' καὶ περὶ 

γενέσεως Μωσέως καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν Μωῦσέα θεοφανείας ἐν ὄρει 

Σινὰ γενομένης" περὶ τῆς ἐξόδον καὶ μοσχοποιΐας τοῦ ᾿Ισραὴλ 

ἄχρι τῶν χρόνων τοῦ Σολομῶντος καὶ τῆς τοῦ ναοῦ κατασκευῆς" 

ὁμολογίας τῆς ὑπερουρανίου δόξης ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἀποκαλυφθείσης 

αὐτῷ Στεφάνᾳ, ἐφ᾽ ἢ λιθόλευστος γενόμενος αὐτὸς Στέφανος, 

εὐσεβῶς ἐκοιμήθη. 

δ. Περὶ διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ταφῆς Στεφάνον" ἐν ᾧ 

περὶ Φιλίχπον Ἀποστόλον πολλοὺς ἰασαμένονυ ἐπὶ τῆς Σαμα- 
[4 

βέιας. 

ζ΄. Περὶ Σίμωνος τοῦ Μάγου πιστεύσαντος καὶ βαπτισθέντος 
ν᾿.» ’’ 39. “ Ἁ  ᾿ “ ΄ ΛΝ} ᾽ δ 

σὺν ἑτέροις πλείοσιν ἐν ᾧ περὶ τῆς τοῦ Πέτρου καὶ ἰωάγνου πρὸς 

αὐτοὺς ἀποστολῆς, καὶ ἐπίκλησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπὶ τοὺς 

βακτισθέντας. 



11} ΜΟΝΙΤΌΜ ΚΕΟΤΟΕΙ. 

ια. Ὅτι οὐκ ἀργυρίον, οὐδὲ ὑποκριταῖς, ἀλλ᾽ ἁγίοις διὰ 
’ φ δ “φἔ ’ ’ 9 93 Φ νΝ “ 

πίστεως ἡ μετύχὴ τοῦ Ἅγιον Πνεύματος ἐδίδοτο ἐν ᾧ τὰ περὶ 
4 ’ Λ.» γὔ ’ 

ὑποκρίσεως καὶ ἐπιπλήξεως Σίμωνος. 

ιβ΄. Ὅτι τοῖς ἀγαθοῖς καὶ πιστοῖς εὐοδοῖ ὁ Θεὸς τὴν σωτη- 
’ “ῸὋ Ὁ 9 ΩΝ Α , 8. ὦ φ ’ 

ρίαν, δῆλον" ἐκ τῆς κατὰ τὸν εὐνοῦχον ὑποθέσεως. 

ιγ΄. Περὶ τῆς οὐρανόθεν θείας κλήσεως τοῦ Παύλου εἰς ἀπο- 

στολὴν Χριστοῦ" ἐν ᾧ περὶ ἰάσεως καὶ βαπτίσματος Παύλου διὰ 
9 ΄ ,3ϑ,."0 ὃ} ’ φΦ ’ 9 ΩΝ Ἀ 

Ανανίον κατ ἀποκάλυψιν Θεοῦ, παρρησίας τε αὐτοῦ καὶ συντυ- 

χίας τῆς διὰ Βαρνάβα πρὸς τοὺς Ἀποστόλους. 

ιδ΄. Περὶ Αἰνέον παραλυτικοῦ ἰαθέντος ἐν Λύδδη διὰ Πέτρον" 

ἐν ᾧ τὰ περὶ Ταβιθὰ τῆς φιλοχήρον, ἣν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ὁ 
᾽ Ἁ ΩΝ 9 ει 

Πέτρος διὰ προσενχῆς ἐν ᾿Ιόππη. 
᾿ φ “ 

ιε΄, Περὶ Κορνηλίου ὅσα τε πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος εἶπεν' ἐν ᾧ 

καὶ ὅσα Πέτρῳ οὐρανόθεν περὶ κλήσεως ἐθνῶν ἐρρήθη" ὅτι μετα- 

σταλεὶς ὁ Πέτρος ἦλθεν πρὸς Κορνήλιον ἐκανάληψις παρὰ Κορ- 

νηλίουν, ὧν εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῷ τῷ Κορνηλίῳ: Πέτρον κατήχη- 
9 , “ ς ’ ’ὔ ,4Ν Α 9 ’ὔ 

σις εἰς Χριστὸν, τοῦ τε Ἁγίου Πνεύματος ἐπὶ τοὺς ἀκούοντας 

δωρεὰ, καὶ ὅπως ἐβαπτίσθησαν τότε οἱ ἐξ ἐθνῶν πιστεύσαντες. 

,ς΄,͵ Ὡς Πέτρος τὰ καθ ἑξῆς καὶ τὰ ἕκαστα τῶν γεγονότων 

διγγεῖται τοῖς Ἀποστόλοις διακριθεῖσι πρὸς αὐτόν" τῷ τηνικάδε 

τὸν Βαρνάβαν ἐκπέμψας (. ἔπεμψαν) πρὸς τοὺς ἐν Ἀντιοχίᾳ 

ἀδελφούς. 

ιζ΄. Προφητεία ᾿Αγάβον περὶ λιμοῦ οἰκουμενικῆς (. οἰκου- 

μένης Μοηίξ.) καὶ καρποφορίας πρὸς τοὺς ἐν ἱἱερουσαλὴμ. ἀδελ- 

φούς. 

ιη΄. ᾿Ιακώβον τοῦ ἀποστόλον κατασφάγη' ἐν ᾧ καὶ Πέτρου 
᾽ Α ς ’ Ψ 3.Ἀ " ’ ;ὔ 

σύλληψις πρὸς Ηρώδου, ὅπως τε αὐτὸν ἄγγελος θείῳ κελεύσματι 
9 ’ “ “9 Ἁς ’ 4 4 , ’ 

ἐξείλατο τῶν δεσμῶν, καὶ ὁ ἸΠέτρος ἐμφανὴς γενόμενος νύκτωρ 

τοῖς ἀδελφοῖς ὑπανεχώρησεν" ἐν ᾧ περὶ τῆς τῶν φυλάκων κολά- 

σεως, καὶ μετέπειτα περὶ τῆς τοῦ ἀσεβοῦς Ἡρωδον πικρᾶς τε 
Λ4 ’ ΩΝ 

και ὁλεθοίον κατασφαγῆς. 

Ὁ δήλην Μουιξ, 



ΜΟΝΙΤΌΜ ΤΕΟΤΟΕῚ. Ιχ 

ι6. Ἀποστολὴ Βαρνάβα καὶ Παύλου πρὸς τοῦ Θείον Πνεύμα- 
3 ΄ 4 3 ’ 3 9 9 φω 9ϑ 3 ’ 

τος εἰς ζὕπρον, ὁσα τε εἰργάσατο ἐν ὀνόματι Χριστοῦ εἰς Ελυμαν 

τὸν μάγον. 

κ΄. Παύλου εὐθαλὴς διδασκαλία εἰς Χριστὸν, ἔκ τε τοῦ νόμον 
Ν “ “ ’ 4 Ν .) ,ὔ 9. Φ » καὶ καθεξῆς τῶν προφητῶν, ἱστορικὴ καὶ εὐαγγελική ἐν ᾧ ἐλεγ- 

κτικῇ καὶ συλλογιστικῇ διδασκαλίᾳ χρῆται περὶ μεταθέσεως τοῦ 
’ὔ 9 Ά 2 φῷ 39 "Ὁ Α 3 3 

κηρύγματος εἰς τὰ ἔθνη διωγμοῦ τε αὐτῶν, καὶ ἀφίξεως εἰς 

Ἰκόνιον. 

κα΄. “Ὅτως ἐν ̓ Ικονίῳ κηρύξαντες τὸν Χριστὸν, πολλῶν πιστευ- 

σάντων ἐδιώχθησαν οἱ ̓ Απόστολοι. 

κβ΄. Περὶ τοῦ ἐν Λύστροις ἐκ γεννητῆς χωλοῦ ἰαθέντος διὰ 

τῶν Ἀποστόλων διόπερ εἶναί τε θεοὶ καὶ παρεῖναι ἔδοξαν τοῖς 

ἐγχωρίοις" ἔνθα δὴ καὶ μετέπειτα λιθάζεται ὁ Παῦλος παρὰ τῶν 

ἀστυγειτόνων. 

κγ΄. Ὅτι οὐ δεῖ περιτέμνεσθαι τοὺς ἐξ ἐθνῶν πιστεύοντας, 
’ ν , "Ὁ ’ 2. “Ξ“.ΡῦϑᾷΚΖΚξἕὃ Ν 2), . 

δόγματι καὶ κρίσει τῶν Ἀποστόλων ἐν ᾧ ἐπιστολὴ αὐτῶν Ἀπο- 

στόλων πρὸς τοὺς ἐξ ἐθνῶν περὶ τῶν φυλακέων (816) ἀντίρρησις 

Παύλον πρὸς Βαρνάβαν διὰ Μάρκον. 

κδ΄, Περὶ κατηχήσεως Τιμοθέου, καὶ τῆς κατ᾽ ἀποκάλυψιν 

ἀφίξεως Παύλον εἰς Μακεδονίαν ἐν ᾧ περὶ πίστεως καὶ σωτη- 
“ ΄ ’ Ἁ ν.», “ Ω ᾽᾽ 

ρίας γυναικὸς τινὸς Λυδίας, και περί ἰάσεως τῆς πνεῦμα [Πὐθονος 

ἐχούσης παιδίσκης, δὲ ἣν τὸν Παῦλον καθεῖρξαν οἱ δεσπόται 

αὐτῆς τῆς παιδίσκης καὶ περὶ τοῦ συμβάντος ἐκεῖσε σεισμοῦ 
ο ’ἤ ν- ’ ς 3 ’ 3 9. ὦ .. 

καὶ θαύματος" καὶ ὅπως πιστεύσας ὃ εἰρκτοφύλαξ, ἐν αὐτῇ τῇ 

γυκτὶ ἐβαπτίσθη παραχρῆμα πανεύτιος 5, ὅτι παρακληθέντες ἐξῆλ-- 

θον τότε ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου οἱ Ἀπόστολοι. 

κε΄. Περὶ στάσεως γενομένης ἐν Θεσσαλονικῇ τοῦ κηρύγματος 
Ι} 

ἕνεκεν, φυγῆς τε Παύλον εἰς Βέροιαν κἀκεῖθεν εἰς ᾿Αθήνας. 

κς΄. Περὶ τῆς ἐν ᾿Αθήναις ἐπιβωμίου γραφῆς, φιλοσόφου τε 

κηρύγματος καὶ εὐσεβείας τοῦ Παύλον. 

κζ΄. Περὶ Ἀκύλα καὶ Πρισκίλλης καὶ τῆς ἸΚορινθίων ἀπει- 

ε Ιμερ. καγοικὶ Μοηιέ, ἰπλπ)ο κανέστιος. 

Ὀ 



Χ ΜΟΝΙΤΌΜ 1ΕΟΤΟΕΙ. 

θείας, καὶ τῆς κατὰ πρόγνωσιν αὐτοῖς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ ἀποκα-- 

λυφθείσης τῷ Παύλῳ' ἐν ᾧ περὶ ΓΠρίσκου. ἀρχισνναγώγον πι- 

στεύσαντος σὺν ἑτέροις τισὶν καὶ βαπτισθέντος" ὅτι στάσεως 

κινηθείσης ἐν Κορίνθῳ, ὃ Παῦλος ὑπανεχώρησεν ἐλθών τε εἰς 

Ἔφεσον καὶ διαλεχθεὶς, ἐξῆλθεν καὶ περὶ Ἀπολλὼ ἀνδρὸς λογίον 

καὶ πιστοῦ. 

κη. Περὶ βαπτίσματος καὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δωρεᾶς 

δοθείσης διὰ προσευχῆς Παύλου τοῖς ἐν ᾿Εφέσῳ πιστεύουσι, καὶ 

περὶ ἰάσεως τοῦ λαοῦ. περὶ τῶν υἱῶν Σκευᾶ, καὶ ὅτι οὐ δεῖ προσ- 

χωρεῖν ἀπίστοις, καὶ ἀναξίοις τῆς πίστεως γινομένοις, καὶ περὶ 

ἐξομολογήσεως τῶν πιστευόντων. περὶ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ κινηθείσης 

στάσεως ὑπὸ Δημητρίου τοῦ ἀργυρακόπου κατὰ τῶν Δποστό-- 

λων. 

κθ΄. Περίοδος Παύλου, ἐν κ τὰ περὶ τοῦ θανάτου καὶ ἀνακλή-- 

σεως Εὐτύχου διὰ προσευχῆς ἐν Τρωάδι, παραινέσεις τε αὐτοῦ 

Παύλον ποιμαντικαὶ πρὸς τοὺς ἐν ᾿Εφέσῳ πρεσβυτέρους" ἐν ᾧ 

παράπλους Παύλου ἀπὸ ᾿Εφέσον ἄχρι Καισαρείας τῆς Παλα:- 

στίνης. 

λ΄. Ἀγάβον προφητεία περὶ τῶν συμβησομένων τῷ Παύλῳ ἐν 

Ἱερουσαλήμ. 

λα΄. Παραίνεσις ᾿Ιακώβου πρὸς Παῦλον περὶ τοῦ μὴ δοκεῖν 

κωλύειν 'Ε, βραίους περιτέμινεσθαι. 

λβ΄. Περὶ τῆς ἐν ᾿Ιηρουσαλὴμ κατὰ τοῦ ΠΠαύλον κινηθείσης 

ἀταξίας, ὅπως τε αὐτὸν ὃ χιλίαρχος τοῦ πλήθους ἐξαιρεῖται" ἐν ᾧ 

Παύλου κατάστασις περὶ ἑαντοῦ καὶ τῆς εἰς Ἀπόστολον ἑαυτοῦ 

κλήσεως, περὶ ὧν ὁ ̓ Ανανίας πρὸς τὸν Παῦλον ἐν Δαμασκῷ, ὀπτα- 

σίας τε καὶ φωνῆς Θεοῦ γενομένης ποτὲ πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ. 

ὅτι μέλλων ἐπὶ τούτοις ὁ Παῦλος τύπτεσθαι, εἰπὼν ὅτι Ῥωμαῖός 

ἐστιν, ἀνείθη (. ἀνέθη). 

λγ. Ὅσα Παῦλος καταβὰς εἰς τὸ συνέδριον ἔπαθέν τε καὶ 

εἶπεν, καὶ εὐθυβόλως ἔπραξεν. 

λδ΄, Περὶ ἐπιβουλῆς μελετωμένης Ἰουδαίως κατὰ Παύλον, 
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καὶ μηνύσεως αὐτῆς πρὸς Λυσίαν' ἐν ᾧ ὅτι παρεπέμφϑη ὁ Παῦ- 

λος τῷ ἡγεμόν; εἰς Καισάρειαν μετὰ στρατιωτῶν καὶ γραμ- 

μάτων. 

λε΄. Τερτύλλου περὶ Παύλον κατηγορίας, καὶ αὑτοῦ ἀπολο- 

γίας ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος (516). 

λς΄ Περὶ τῆς Φήλικος διαδοχῆς καὶ τῆς Φήστον προσαγωγῆς» 

τῆς τε ἐπ᾽ αὐτῶν ἀνακρίσεως Παύλον καὶ ἀφέσεως. 

λζ΄. Ἀγρίππου καὶ Βερνίκης παρουσία, καὶ πεῦσις τῶν κατὰ 

Παύλου’ ἐν ᾧ ἀπολογία Παύλου ἐπὶ Ἀγρίππου καὶ Βερνίκης, 

περὶ τῆς ἐν νόμῳ θρησκείας αὐτοῦ καὶ κλήσεως εἰς τὸ Εὐαγγέ- 

λιον. ὥς οὐδὲν ἀδικεῖ Ιουδαίους ὁ Παῦλος Ἀγρίππας φησι τῷ 

Φήστῳ. 

λη. Πλοῦς Παύλου ἐπὶ Ῥώμην, κινδύνων πλείστων τε καὶ 

μεγίστων πάμπλεως" ἐν ᾧ παραίνεσις Παύλου πρὸς τοὺς σὺν 

αὐτῷ περὶ ἐλπίδος σωτηρίας. νανάγιον Παύλον, ὅπως τε διεσώ- 

θησαν εἰς Μελίτην τὴν νῆσον, καὶ ὅσα τε ἐν αὐτῇ ἐθαυματούργει. 

λθ. ὍὍχως ἀπὸ Μελίτης εἰς Ῥώμην κατήντησεν ὁ Παύλος. 

περὶ διαλέξεως Παύλου πρὸς τοὺς ἐν Ῥώμῃ ᾿Ιουδαίους. 

Κεφάλαια μὲν τὰ ὅλα μ. τὰ δὲ τούτοις ἑπόμενα, ἅτινα τὰς 

σημειώσεις ἔχουσι διὰ τοῦ δὲ μη. 

“ΑΒ(οΥΙΒΟΟΓΊΊΩ ΡΟΙΤῸ Ὠυ7}118 Π]0 1 ποίδεο ρθηϊΐιβ δὉ- 

“μυηῦ δὸ δος ΟὈΠ]66: αὐ͵α δβίθυβοὶ α0ὸ8 Ῥδιηρ}]}1ι8 

“1η1Π0 δ βογίρϑοσγαῖ, [Ὀγαυίοσιιπὶ οβοϊίδηϊ8 ροβίθα οχ- 

“ Ιἀογαπί.᾽" 

Ηᾶς ῬαΙΩΡΙΣ ργεΐαίζομθ οἵ Θαριζιιμη ΒΟ ΟΠ ΤΉ 6 

ἰαθι]α οαγεί Οοάδχ ΟΧΟμ 68.858, αἰιϊδ ἀδϑυπῆ ρυῖπηᾶ ἴ0]18 ; 

864 6]. ΠΙΌΓΑΓΙῸΒ 1ἢ ᾿Ρ80 ΟΡΘΙΘ ΒΘΟΙΟΠ6Β βίου 800 ποίδ- 

ἰΔ8 ἀἸΒΌη ΧΙ ΤΠ] ΔΡῚΒ δοσιιΓαΐα αὐᾶτ Οἱ]: πδηυ8. Οαγοί 

θἔϊαπη ΟὈΟΧ ποΒίοσ ΠΟΙ ΪΠ6 διιοίοσίβ Οδίθηδβο, αὐὶ, υἱ 6 

ῬΑν β᾽οπβὶ αἰβοΐτηνβ, ας Απάγοαβ Ῥχγεθθγίεσ, νἱρ υἱ νὶ- 

ἀοίαγ Θ᾽ πϑιηοαϊ σΟΙΙ ΘΠ αγ 8 σΟΠΒΑΓΟΪ Δ 18 Ἔχογοϊίδ- 
ἰυ8, (νἱά. ἘΔΡΡ. ΒΙΡ]. ατ. 1. νἱὶ. Ρ. 759.) βοά ἱποογίξϑε οἵ 



ΧΙῚ ΜΟΝΙΤΌΜ ΓΕΟΤΟΕῚΙ. 

Ρδίγιδ οἱ εἰδίβ. Τ᾿ βοσιρίο νοῸ ΟΧΟΠΘηΒῚ Οοάϊΐοα, 

5610 οσὐγανὶ υἱὐ ναγιοίδϑ ΘΟ 018 6 ΠΌΣΟ ῬΑΥΙΒΙΘΏΒῚ οἱ 

Δα  ΠροΓοίαΓ ; πι8118 δα ἤπης βποιη, ἀ1]]σοη Ὄρογὰ Εἰτη- 
Τ8 16]. ΜΙ Πορία ΒΙΒ]] οἵδ. Ῥασβ. δά)ιυποίὶ, οἵ ἴῃ 

ΡΟΙ]οροπαϊ8Β αὐ. Οοαά. ρ]υγτηθτη νουβαίϊ ; ὑπᾶὰθ ΠΟη 

Ρϑιιοα Ἰθπητηδία 5118 διοίουι υβ σοϑυϊὰηἴπιγ, οἵ 8118, 

41188 ΡΙΔΠ6 οἤηϊϑοσαΐ ΟΧΟΠΙΘ 518 ΠΤ Σῖι8, 46 ἸπίορΤῸ δγι- 

υπίΓ. ῬΥδΟΙΘΥΤΩ]8586 διιΐοι βιιηΐ ΟΠ γγϑοβίοσηὶ οἰζδίϊο "68, 

αἱ απὸ δὰ [41 οαϊΐα ρῥ] σι ηαι6 ρου ἰποδηΐ. ῬΟΥΤῸ 

Ἰποῃθπάιϊπῃη οϑί, π|6 βδογα βεσίρίυσε ἰδχίυμῃ, αυὶ ΚοΒο- 

ἸΙοστλ τὸ κείμενον, αἰ γοσδηΐ, Ἔχ Ροί, δὰ βάθη (οάὐϊοὶβ 

ΟΧΟΠΙΘΠ515 ΒΘΙΏΡΟΙ ΒΟΓΨΆΒ86, 181 Ὁδὶ ΙΔ] 680 ΘΥΓΌΓΣΘ 

ἀοργανδίιιβ βββοϑί. 

ΑἸ1ο νοϊυ τ ]π6 ΙΠΟΧ βοαπθηΐυ, (δίθηδ ἰπ Οδίδο] 1685 

ΕΣ βίο]δβ, οἵ 15 Αροοδιυρβὶη Οοσηθηία τ! Ασοίιδε οἵ 

αἰευχηθ 11. 

ἃ Ομν. ὕγο] Βυβ ἴῃ Ὠἰββογί, ἀθ (αδΐθη, Ῥαῖσ. ῥ. 38. ΠΠἸὰπὶ δὰ χει; 586. 
νὰ. τοΐδτγα ; 864 ἤοῃ ἀδοΐπηο ἡ ηΐογθι 6886 ργοῦαὶ (οά. (Οοἰἶβὶ. 

ΝΡ Ί ΊΈ ΞΕ ΞΞΦΔΦΔΦο’Το͵ς͵. πο μομμ ς  εἐρεσμος 



ἝΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ 

ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ ΚΑΙ ἙΤΈΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

το στ τασ τι βἠβευκευτετιι--- 

4 

ἈΑΝΤΙΟΧΕῪΣ ὑπάρχων τὸ γένος ὃ Λουκᾶς, ἰατρὸς τὴν ἐκιστή- 

μὴν, ὁ ὑπὸ Παύλον μαθητευθεὶς, δύο βίβλους συνεγράψατο, μίαν 5 

μὲν προτέραν τὴν τοῦ Εὐαγγελίου, δευτέραν δὲ ταύτην τὴν περὶ 

τῶν ᾿Αποστολικῶν Πράξεων. Ἔστιν οὖν ὃ πᾶς λόγος τοῦδε τοῦ 

τεύχους περὶ τῆς μετὰ τὴν ἀνάστασιν εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου Χρι- 
Ὁ ΑἉ ᾿ “ ὡ 4 ’ ’ 9 Α 3 ͵ 

στοῦ, καὶ περί τῆς τοῦ Αγίου Πνεύματος εἰς τοὺς ᾿Αποστόλους 
Ἵ ὔ {2 λν 4, 9 ᾿ 243 » 7 
εκιφοιτήσεως" ὅπως καὶ ὅποι τὴν εἰς Χριστὸν εὐσέβειαν κατήγ- τὸ 

γειλαν οἱ μαθηταί καὶ ὡς διὰ προσευχῆς καὶ τῆς εἰς Χριστὸν 
κίστεως ἐθαυματούργησαν' καὶ περὶ τῆς οὐρανόθεν θείας παρα- 

κλήσεως τοῦ Παύλου, ἀποστολῆς τε αὐτοῦ καὶ κηρύγματος εὖθα-- 

λοῦς" καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, περὶ ὧν ἔτλησαν οἱ ̓ Απόστολοι διὰ 

Χριστὸν, πολλῶν γὲ καὶ μεγίστων κινδύνων. 1 5 

ΚΕΦ. Δ. 

Περὶ τῆς ἐξ ἀναστάσεως διδασκαλίας Χριστοῦ καὶ ὀπτασίας πρὸς μαθητὰς, 
καὶ περὶ ἐπαγγελίας τῆς τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος δωρεᾶς, θέας τε καὶ τρό- 

που τῆς ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ περὶ τῆς ἐνδόξου καὶ δευτέρας 

αὐτοῦ παρουσίας. 20 

Α Α . Φῃ ’ 3 ’ ᾿ ’ 

1 Ἴὸν μὲν πρῶτον λύγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, 
4 ε ΄- “ ὦ Θεύφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδά- 
σκειν». 

Ϊ.“7 Υ 9 δ. , “ Τοῦ Χρυσοστόμου. Τίνος ἕνεκεν αὐτὸν ἀναμιμνήσκει τοῦ εὐαγ- 
͵ ἘΞ ΞῚ , γελίου; ὥστε τὴν οἰκείαν ἀκρίβειαν ἐνδείξασθαι. καὶ γὰρ ἀρχόμενος 25 

“« 4 Υ̓ 3 Ἁ ’ 

τῆς πραγματείας ἐκείνης φησὶν, “ ἔδοξε κᾷμοι, παρηκολουθηκότι 

α Τίς, Βυλυδ ρῥτίτυὶ Οηρ. ἰδ ἐνδηϊάυβ εϑὲ αὐ Ἰορὶ ργοσβιιβ πεαυεαί. 
δυρρ!. ας Οοἀά. Οοἰδϊίη. 



ῷ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. 2. 

(««-Ὑ “Ὁ ΕΣ ΩΝ “ ) . Ἁ 9. Ὰ ΩΝ ᾽ 

ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι" καὶ οὐδὲ τῇ οἰκείᾳ 
2 " ’’ Ν 3 Ν. ». Ν 9 »: 
ἀρκεῖται μαρτυρίᾳ μόνον, ἀλλὰ ἀνάγει ἐτε τοὺς Αποστολους, τὸ 

[Σ] “, ’ Ἁ ς ὦ ΣΧ: “ 9. ἢ ν 
πᾶν λέγων ““ καθὼς παρέδωκαν ἡμῖν οἱ ἀπ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ 

’ “Ὁ ’ὔ ϑῳ 

“ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου" διὸ τὸν λόγον ἀξιόπιστον ἐκεῖ 
’ 3 “ ΓΗ ΓΝ Η͂ ΓΟ 

ποίησας, οὐδεμιᾶς δεῖται ἐνταῦθα ἑτέρας σνστάσεως, ἀπαξ τοῦ ς 
“Ὁ Ἁ Α “ὍὋ Ὁ 

μαθητοῦ πεισθέντος, καὶ δι’ ἐκείνων τὸ ἀκριβὲς αὐτοῦ τῆς ἀληθείας 
3 ’ « Α ,4 Υ̓ 2 ,’ ’ὔ φ 

ἀναρτίσας. Ὃ γὰρ ἄπερ ἤκουσεν ἀξιόπιστος γενόμενος γράψαι, 
, ι ἃ ᾽ , Ξ 

καὶ πιστευθεὶς ὃ μὴ παρ᾽ ἑτέρων παρείληφεν, ἀλλὰ ὧν εἶδε καὶ 
᾿- ΓΝ , “2 “ 

ἤκουσε, πιστευθῆναι δίκαιος ἄν ἦν. Εἰ γὰρ τὰ τοῦ Χριστοῦ 
δῷ φ“Ὸ“ ΄“Φ η ᾽ ξ΄ ’ὔ 

ἐδέξω, πολλῷ μᾶλλον τὰ τῶν ᾿Αποστόλων. Τί οὖν; ἱστορία μό- τὸ 
᾿ φ 3 Ἁ Ἁ ὔ Ὗ ἐ ’ .] "ὦ Ρ] 

γον τὸ πρᾶγμα ἐστὶ καὶ Πνεύματος ἄμοιρος ὁ λόγος ; οὐδαμῶς" εἰ 
᾿ “ἢ 35 2 ΩΝ 4 » λέει ᾽ ’ ω ’ 3) 

γὰρ ““οἱ ἀπ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου 
9. Ἀ ἐδ ν} ’ ΙΝ ᾿ 393. 39. 9 ΝΥ 2 3 “ὍὋ 

αὑτὰ παρέδοσαν, τὰ ἐκείνων λέγει. Και μετ ὀλίγα----καὶ ὅρα αὑτοῦ 
, Ὶ ΩΝ 

τὸ ἄτυφον" οὐ γὰρ λέγει τὸ μὲν πρῶτον εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισά- 
3 δ ἐς δ , φῷ ἢ ’ ΠΡ) ὔ 43 Λ ξ “ 

μην, ἀλλὰ “τὸν μὲν πρῶτον λόγον ὃν ἐποιησάμην. μείζονα ἑαυτοῦ τς 
Λ σῳ ᾽ὔ ’ [4 

εἶναι νομίζων τὴν τοῦ εὐαγγελίον προσηγορίαν. Καίτοι γε ὃ 
3 Α ’ 4 ΩΣ 4 “ ’ .ἐἐ ΡΟΝ . “ὦ 

πόστολος ἐντεῦθεν αὑτὸν κοσμεῖ λέγων ον ὁ ἐπαινὸς ἐν τῷ 
«“ .] , 553 9 3 38Ν 7 Ἁ Α͂ Ὺγ Ἁ Ά, “ 

εὐαγγελίῳ. ἀλλ αὐτὸς μετριάζει καὶ φησι" “τὸν μὲν πρῶτον 
’ - κι, ’ ΚΝ 3 “ “λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς 

“ἐ ποιεῖν τε καὶ διδά "οὐχ ἁπλῶ ; πά 1λλ᾽ ἀπ᾽ αἱ διδάσκειν. οὐχ ἀπλὼς περί πάντων, ἃ λ ἀπ 2ο 
ἁ σῷ ’ ἐλ . ές ΝΥ 4 ΩΣ ς ᾽ 3) ἐἐ ἣ 9 

ρχῆς μέχρι τέλους" ““ ἄχρι γὰρ τῆς ἡμέρας, φησιν, “᾿ ἧς ἄνε- 
Ν ’ 

“4 λήφθη." καὶ μὴν Ἰωάννης φησὶν ὅτι ““ οὐκ ἦν δύνατον πάντα 
ϑ 9 3 ΓΩ Ἁ ’᾽ 9 Ἁ υ 

“ γράψαι" εἰ γὰρ ἐγράφη, οὐκ ἂν τὸν κόσμον οἶμαι," φησὶ, “χωρῆσαι 
’ ,ὔ “᾿ Α Ἁ ““ τὰ γραφόμενα βιβλία." Πῶς οὖν οὗτος φησὶ “ περὶ πάντων" ; 

3 Δ 4 “Ὁ Ν “9 ᾿ οὐκ εἶπε πάντα ὡς ἂν εἴποι τις ἁδρομερῶς καὶ παχυμερῶς περὶ 5: 
“Φ Α ’ 

πάντων τῶν συνεχόντων καὶ κατεπειγόντων. 

᾿δῇ ᾽ κ“ Α 

Αχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ᾿Αποστόλοις διὰ 
᾽ ε ’ ἃ » ᾽ , Πνεύματος ᾿Αγίου, οὖς ἐξελέξατο, ἀνεληφθη. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “ Διὰ Πνεύματος ἐντειλάμενος" τουτέστι 
Ν Α ἘΣ ,.Λλ 4, Δ. 2 ΄, ἣὯ .-" Ἁ πνευματικὰ πρὸς αὑτοὺς εἰπὼν ῥήματα, οὐδὲν ἀνθρωπινόν' ἢ τοῦτο, ἢ 30 

[4 Ἁ ’ 9 “-«ἷ5ἷ5' 3 Λ Ἁ 353. ἢ ων ’ 

ὅτι διὰ Πνεύματος αὐτοῖς ἐνετείλατο. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----τί δὲ ἐνετεί- 

λατο; “ πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη" βαπτίζοντες αὐ-- 
ε Ἁ 3 Ἀν “᾿ Ν ν “ δυο - « ’᾽ ΄ 

τοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ []ατρὸς, και τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Αγίου ΤΠνεὺυ- 
ὲ 5 ΝῸ Ν ἐμν , “ΟΣ ΒΡ ..2. 2 Ψ 
ματος. καὶ τὰ ἑξῆς. Μέγα τῶν Ἀποστόλων τὸ ἐγκώμιον, ὅταν 
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τοιαῦτα ὥσιν ἐγκεχειρισμένοι" τῆς οἰκουμένης λέγω τὴν σωτηρίαν᾽ 
ῥήματα τοῦ Πνεύματος γέμοντα ἐντειλάμενος οὖν, φησὶν, ἀνελήφθη" 
οὐκ εἶπε ἀνέβη" ἔτι ὡς περὶ ἀνθρώπου διαλέγεται" ἄρα καὶ μετὰ τὴν 

ἀνάβασιν ἐδίδασκε τοὺς μαθητάς" ἀλλὰ τοῦ χρόνου τούτον οὐδεὶς 

εἶπεν ἡμῖν μετὰ ἀκριβείας πάντα' ἀλλ᾽ ἐνχρονίζει μὲν αὐτῷ ς 

ἸΙνάννης τῶν ἄλλων μᾶλλον καὶ οὗτος" πάντα δὲ σαφῶς οὐδεὶς 

ἀπήγγειλε, πρὸς γὰρ ἕτερον ἠπείγετο ἐμάθομεν δὲ αὐτὰ διὰ τῶν 
Ἀποστόλων' ἃ γὰρ ἤκουσαν εἶπον. 

3 Οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν 
αὐτὸν, ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δ᾽ ἡμερῶν τεσσαράκοντα το 
ὑπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας 

4τοῦ Θεοῦ. καὶ συναλιζύμενος. 
Τοῦ αἴτοῖ. Εἰπὼν περὶ τῆς ἀναλήψεως πρότερον, λέγει καὶ 

περὶ τῆς ἀναστάσεως" ἐπειδὴ γὰρ. ἤκουσας ὅτε ἀνελήφθη, ἵνα μὴ 

νομίσης ὑφ᾽ ἑτέρων αὐτὸν ἀνειλῆφθαι, ἐπήγαγεν" “οἷς καὶ παρ-1ς 
“ ἔστησεν ἑαυτὸν," φησὶ, “ ζῶντα" εἰ γὰρ ἐν τῷ μείζονι ἑαυτὸν - 

παρέστησε; πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ ἐλάττονι. Εἶδες πῶς λανθα- 

νόντως ὑποσπείρει ταντὶ τὰ δόγματα. 
Τοῦ δἱτοῖ. Οὐ γὰρ ὥσπερ πρὸ τῆς ἀναστάσεως ὡς ἀεὶ μετ᾽ 

αὐτῶν ἦν, οὕτω καὶ τότε' οὐ γὰρ εἶπε τεσσαράκοντα ἡμέρας, ἀλλὰ 1ο 
“δ ἡμερῶν τεσσαράκοντα" ἐφίστατο γὰρ καὶ ἀφίστατο πάλιν" 
ἀνοίγων αὐτῶν τὰς διανοίας, καὶ οὐκέτι συγχωρῶν ὁμοίως πρὸς αὐτὸν 

διακεῖσθαι ὥσπερ καὶ ἔμπροσθεν' ἀλλ᾽ ἑκάτερα μετὰ ἀκριβείας 
κατασκευάζων' καὶ τὸ πιστευθῆναι τὴν ἀνάστασιν, καὶ τὸ μεῖζον αὐ- 

τὸν νομωσθῆναι: ἢ κατὰ ἄνθρωπον. Τίνος δὲ ἕνεκεν οὐχὶ πᾶσιν ἀλλὰ ας 
τοῖς ᾿Αποστόλοις ἐφάνη ; ὅτι φάντασμα ἂν ἔδοξεν εἶναι τοῖς πολ- 

λοῖς οὐκ εἰδόσι τὸ ἀπόρρητον τοῦτο μυστήριον. Εἰ γὰρ αὐτοὶ οἱ 
μαθηταὶ ἠκίστουν τὴν ἀρχὴν καὶ ἐθορν βοῦντο᾽ καὶ ἁφῆς ἐδεήθησαν 
τῆς διὰ χειρὸς καὶ τραπέζης, τί τοὺς πολλοὺς εἰκὸς ἦν παθεῖν ; 

διὰ τοῦτο ἐκ τῶν σημείων ἀναμφίβολον ποιεῖ τῆς ἀναστάσεως τὴν 30 
ἀπόδειξιν ὥστε μὴ τοῖς τότε μόνον, ὅπερ ἐκ τῆς ὄψεως ἔμελλεν 

Ὁ συναυλιζόμενος ῥχΐην. πι. 86. νἱἀεῖιν ρμοβῖθα διιΐζδαι ν δγαβιπὶ αϑῖ, 
εἰ ἀδῦυο ταδιϊτυ τι}. 

Β2 



4 ἙΡΜΗΝΕΙΑ Ι. 4. 
Ν 3 Α - “. ́  ΩΝ Ἁ “Ὁ ᾽ν , 4, 
ἐσεσθαι, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς μετὰ ταῦτα φανερὰν γενέσθαι τὴν 

3. Ὁ, ’ “Ὁ . δ 4 1) ΩΝ 

ἀνάστασιν. Διά τοι τοῦτο καὶ τοὺς ἀπίστους ἐντεῦθεν συλλογι-- 
’, 3 ᾿ 3 9 9 9 Ἁ ,’ Ν ΩΣ 9 -φ39 9 

ζομεθα" εἰ γαρ οὐκ ἀνέστη; ἀλλὰ μένει νεκρὸς, πῶς ἐν τῷ ὀνόματι 
5.» 6) Ν “., 32. ἡ 5ι.45)»ϑ Ὁ»). Μ“ “᾿ς 

αὐτοῦ οἱ Απόστολοι σημεῖα ἐποίησαν ; ἀλλ᾽ οὐκ ἐποίησαν σήμεία 
“Ὁ κκ ᾽ .ν»ν δ  ε 9 9 μ ὃν 4 “ 

πῶς οὖν συνέστη τὸ εὔνος τὸ ἡμέτερον; οὐ γὰρ δὴ πρὸς τοῦτο 5 
2 , . δ" -ΦφΦ “ ΄ . [τ “ 
ἀντιστήσονται" οὐδὲ τοῖς ὀρωμένους μαχήσονται" ὡστε ὅταν λέγωσι 

"“ δ ’ Α 7 ΄“ 

μὴ γεγενῆσθαι σημεῖα, μειζόνως ἑαυτοὺς περιπείρουσι. Τοῦτο 
“ Α Ἁ ὔ Ἁ 3 ᾽ 

γὰρ μέγιστον σημεῖον, τὸ χωρὶς σημείων τὴν οἰκουμένην προῦδροι-- 
“Ὁ Ω͂ ’ὔ "“ Ἁ 3 ’ 

μεῖν ἅπασαν ὑπὸ δώδεκα πτωχῶν καὶ ἀγραμμάτων ἀνθρώπων 
“ο 2 ᾽ 2. 8} ’ ’ ἁλιευθεῖσαν. Οὐδὲ γὰρ πλούτῳ χρημάτων, οὐδὲ σοφίᾳ λόγων, 

Ὶ Ν ᾿ ὔ 7 ς ο “ἌἔὋέἑ,., Κα ἊΨ 
οὐκ ἄλλῳ τινί τοιουτῷ περιεγίνοντο οἱ αἀλιείςφ᾽ ὡστε καὶ ἄκον- 

ς ͵ ᾽ ΐ᾽ 9. ες - , . » 2 δ 
τες ὁμολογήσωσι θείαν εἶναι ἐν ἑαυτοῖς δύναμιν ἀμήχανον γὰρ 
3 ’ 4 Ἀ ΩΝ ΦΦ ’ 7 φ᾿ Ἁ 

ἀνθρωπίνην ἰσχὺν δυνηθῆναι τοσαῦτα ποτέ. Διά τοι τοῦτο καὶ 
’ὔ ͵7 ᾿Υ̓ Ἁ “᾿ “᾿ ΜΝ τότε τεσσαράκοντα ἡμέρας ἔμεινεν ἐπὶ τῆς γῆς" ἔλεγχον διδοὺς ἐν 
“- “ ’ ΩΝ Υ “Ὁ 93 ’ ΄ ᾿ “4 κ, 

τῷ μακρῷ χρόνῳ τῆς ὄψεως τῆς οἰκείας, να μή φάντασμα εἶναι 

ίσωσι τὸ δρώ Καὶ οὐδὲ ἐν τούτῳ ἡρκέσθη" ἀλλὰ καὶ νομίσωσι τὸ ὁρώμενον. Καὶ οὐδὲ ἐν τούτῳ ἡρ ὰ καὶ 
Λη [4 κ “ Ν Ἁ ’ 

τράπεζαν προσετίθει. “Οπερ οὖν δηλῶν ἔλεγε ““καὶ συναλιζόμε- 
« ο 9 “-ωῳζ "9 ν “ 9. ἃ Ἀ ν 6» ’ ͵ 

γος αὐτοῖς. καὶ τοῦτο ἀεὶ καὶ αὐτοί οἱ Απόστολοι τεκμήριον 
4 “ “- 9 ᾿ σ “ 
ἐποιοῦντο τῆς ἀναστάσεως, λέγοντες" ““οἰτινες συνεφάγομεν αὐτῷ 

1ο 

«ς Ἀ ΄ 2) ΄ δὲ 3 ’ , ’ ς Ὁ 3 

καὶ συνεπίομεν. Τὶ δὲ ἐποίει τὰς τεσσαράκοντα ἡμέρας ὅπτα- 20 

νόμενος ; διελέγετο γὰρ αὐτοῖς φησι ““ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 
εἰ Ὁ 39 2 νΝ Ν Ἁ ’’ κ᾿ Α ’ σω 

Θεοῦ." ᾿Επειδὴ γὰρ καὶ πεπονηκότες ἦσαν καὶ τεταραγμένοι τοῖς 

ἤδη γεγενημένοις, καὶ πρὸς μεγάλους μέλλοντες ἐξιέναι ἀγῶνας, 

τοῖς περὶ τῶν μελλόντων αὐτοὺς ἀνεκτᾶτο λόγοις. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅτι “ συναλιζόμενος᾽ ἦν, φησὶν, αὐτοῖς" ὡς 

τὸ δὲ πῶς οὐκ ἡμέτερον εἰπεῖν" τρόπῳ γάρ τινι παραδοξοτέρῳ ταῦτα 

ἐγίνετο" οὐχ ὡς τῆς φύσεως δεομένης βρωμάτων λοιπὸν, ἀλλὰ συγ- 
καταβάσεως πρὸς ἀπόδειξιν τῆς ἀναστάσεως γενομένης. [Πρῶτον 

αὐτοὺς εἰς τὴν Γαλιλαΐαν ἐξήγαγε, δεδοικότας ἔτι καὶ τρέμοντας, ἵνα 
Ν ὃ ἌΞΨΞΕΕ; “ ΄ 7 3 ἣΣ Ν Ν 

μετὰ ἀδείαν ἀκούσωσι τὼν λεγομένων" εἶτα ἐπειδὴ ἤκουσαν καὶ τεσ-- 30 

σαράκοντα συνδιέτριβον ἡμέρας, “παρήγγειλεν ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ 
ες Λ » Υν ᾿ , , , 3 

χωρίζεσθαι.᾿ τί δήποτε; καθάπερ τινας στρατιώτας μέλλοντας εἰς 

ξ 80γ. ογδῖ συναυλιζόμενος Β6α ροδίδε ΘΓΒ511Πλ 6δϑὲ τὸ υ. ἃ 10] οιΐδτη 
86 Γ, οαἴδαῖ συναυλιζόμενος. 
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πλῆθος ἐμπίκτειν οὐδεὶς ἀφίησιν ἐξελθεῖν, ἔως ἂν ὁπλίσωνται" οὐδὲ 
ἵσποὺυς προπηδᾶν τῆς βαλβίδος, ἕως ἂν τὸν ἡνίοχον λάβωσιν, οὕτω 

δὴ καὶ αὐτοὺς πρὸ τῆς τοῦ Πνεύματος καθόδου φανῆναι ἐκὶ τῆς 
7 . 9 ’ ΗΥ̓ ὔ 4 ’ δ᾿ ς ’ 

ταρατάξεως οὐκ ἤφίει, ὥστε γενέσθαι εὐχειρώτους καὶ ἁλωσίμους 

τοῖς πολλοῖς" οὐ διὰ τοῦτο δὲ μόνον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πολλοὶ ἦσαν οἷ ς 
“ ὔ 2 ῥμῥ Ἁ Α ᾽ ’ ΄σ 4 ὔ ᾽ὔ 

μέλλοντες πιστεύειν αὐτόθι" καὶ πρὸς τούτοις πάλιν, να μὴ λέγωσί 
ν Ἁ ’ .,, . “Ὃ ᾽ ’ τινες, ὅτι τοὺς γνωρίμους ἀφέντες παρὰ τοῖς ξένοις ἦλθον κομπά- 

σαι. Τούτον χάριν παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς πεφονευκόσι παρέχουσι τὰ 
τεκμήρια τῆς ἀναστάσεως" παρ αὐτοῖς τοῖς ἐσταυρωκόσι" τοῖς 

, 3 9 ο᾿. ο , 9 Φ' ν ὔ ᾽ 7 “ Ξ 
βαψασιν᾽ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει ἐν ἡ τὸ παράνομον ἐτολμήθη πρᾶγμα το 
Ψ Ἁ .»νΝ ᾽ “᾿ [4 Υ̓͂ Ν 4} 
ὥστε καὶ τοὺς ἔξωθεν ἐπκιστομωθῆναι ἅπαντας" ὅταν γὰρ οἱ ἐσταυ- 

’ 3 Ἁ ’ Ἁ ’ὔ Η͂ δες ρωκότες αὐτοὶ φαίνωνται καὶ πεπιστευκότες, εὔδηλον ὅτι καὶ ὃ 

σταυρὸς, καὶ τοῦ τολμήματος ἐδείκνυτο ἡ παρανομία, καὶ τῆς 
) 7 , ε» ἀναστάσεως πολλὴ ἡ ἀπόδειξις. 

᾽; 9 φξι 5»».»"νε ’ Ἁ 7) 

Παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ᾿ἱερουσολύμων μὴ χωρίζε- τς 
, ’ Ἁ ΄“- , ἃ 

σθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὺς, ἣν 
μι ͵ 

ἠκούσατέ μου. 

Ἔπ ἀνεκπιγράφου. Εἶτα διὰ τοῦ εἰπεῖν “ ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ 
“χωρίζεσθαι ἔδειξεν ὅτι εἰς τὸ λιποτακτῆσαι ἦσαν ἕτοιμοι" διὰ δὲ 

τοῦ εἰπεῖν “’“ ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς, ἣν ἠκού- 2ο 
» ᾿ Φ0Ῥ » ν΄ »»2 Υ ς: “« ᾿ὰ ͵ 
σατέ μον, ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτιστή- 

“σεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταὕτας ἡμέρας ἔδωκεν 
᾽ “οαἍΨΦἍ 59 2 ᾽ ,’ “4 35ὶι9 “᾿ 3 ͵ αὐτοῖς ἐλείδας, καὶ ἀνακεχηνέναι πεποίηκε τῷ ἀδήλῳ τῶν ἐπηρτημέ- 

Ἁ “ Ἁ 4 “ω 

ων ἐλπίδων, ὅξως καὶ αὐτῶν τὸν φόβον ἔξω βάλῃ, καὶ τῆς Τριάδος 

ἀδεῶς τὰ εὐκρινῇ πρόσωπα παραστήσῃ. Καὶ διὰ μὲν τοῦ εἰπεῖν, 2ς 

“ ἐντειλάμενος αὐτοῖς ““ διὰ Πνεύματος Ἁγίου," δεῖξαι ὅτι οὔτε 
3 4 9 3 " ΔΛ 3 --}» ς Ν ς δ 9 ὦ 

ἐντελλόμενος δι αὐτοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν ὡς οὔτε ὁ Πατὴρ αὐτοῦ 
᾽ ᾽’ 3 [᾿ φο . 1] ᾽ τῷ Ἁ Δ. 98 “ὦ Λ 3 φᾷ 

ἐργαζόμενος ἐν ἑαντῷ καὶ δι αὐτοῦ καὶ σὺν αὐτῷ μείζων αὐτοῦ 

ἐστιν οὔτε ἀναγεννώμενος δ αὐτοῦ ἥττων αὐτοῦ ἐστι" καὶ ὅτι 
3 ΝΥ 3. ἃ “- Α [ ’ “ω ΔἊΟ 9ϑ 2 ς , οὐκ ἔστιν ἐπ; Θεοῦ μικρὸν ἣ μέγα φυσικῶς" καὶ ὅτι οὐ δι’ ἑαυτὸν 30 

ταῦτα οὕτως, ἀλλὰ διὰ τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας λέγεται καὶ 
᾽ ’ φκονόμηται. 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Καὶ τότε ἤκουσαν φησὶν, ὅτε ἔλεγε" ““ συμ- 
“φέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω" ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος 
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“οὐκ εἰσελεύσεται πρὸς ὑμᾶς." καὶ πάλιν, “ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα, 
ἐἐ ,,.».Ὁδ Κ ᾿ ᾿ :ν Ὁ Ἶ "» ς.»» . 

καί ἄλλον Παράκλητον πέμψει ὑμῖν, ινα μένῃ μεθ νμῶν. Κα; 
΄ Η͂ 8" ’ ᾽ φ“Ὃ Δ ’ὔ 34 ’ τίνος ἕνεκεν οὔχι παρόντος αὐτοῦ οὐδὲ ἀπελθόντος εὐθέως παρεγένετο; 

ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν τῇ τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ἀνῆλθε, τὸ δὲ Πνεῦμα 
παρεγένετο ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς. Κ 

Καὶ πῶς εἰ μηδέπω παρεγεγόνει ἔλεγε ““ λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον :" 
ἵνα δεκτικοὺς αὐτοὺς ποιήση, καὶ ἀρκοῦντας πρὸς τὴν ὑποδοχήν. 

3 , μ ’ ςόω . Α ; ““ " 
ἘΠ’, γὰρ ἄγγελον μέλλων ὁρᾶν ὁ Δανιὴλ διελύετο, πολλῷ μᾶλλον 

Α 9ϑ 

οὗτοι μέλλοντες τοσαύτην δέχεσθαι χάριν. Καὶ μετ᾽ ὀλέγα---- 
᾽’ Η͂ ϑ9κ 7 ’ὔ 5 3 3 , 9 ᾿ ὔ Τίνος ἕνεκεν οὐδέποτε παραγεγόνει ; ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοὺς ἔδει γενέ- τὸ 

“ Ἁ “- σθαι τοῦ πράγματος, καὶ οὕτω δέξασθαι τὴν χάριν' διὰ τοῦτο 
9." 32. 9 Ἃ ’ 9 “ 3 , “Ὁ 4." ᾽ αὐτὸς ἀπέπτη καὶ τότε ἦλθεν ἐκεῖνο εἰ γὰρ παρὴν αὐτὸς, οὐκ 

ἈῸ 5 ’ ) Κ ’ Ν “ Δ 34 3 ἂν ἐν τοσαύτη ἐγένετο προσδοκίᾳ. Διὰ τοῦτο οὐδὲ εὐθέως ἀνελ- 
θόντος αὐτοῦ παρεγένετο, ἀλλὰ μετὰ ὀκτὼ ἢ ἐννέα ἡμέρας. Καὶ 

, Α , , “ ᾽ὔ [4 μά : »ὔ 
πρὸς τὸν Θεὸν δὲ τότε μάλιστα διεγειρόμεθα, ὅταν ἐν χρείᾳ κατα- τς 

“ ῷ Α “ λ) ’ [ά ’ Ν ν ἃ στῶμεν" διὰ τοῦτο καὶ Ἰωάννης τότε πέμπει τοὺς μαθητὰς πρὸς 
, Α μά ΄ Ν 2 ’ κῚ “9 ΩΣ Α 

τὸν Χριστὸν, ὅτε μάλιστα ἐμελλον ἐν χρείᾳ εἰναι τοῦ Ἰησοῦ, τὸ 

δεσμωτήριον οἰκοῦντος ἐκείνου" ἄλλως δὲ ἔδει ἐν οὐρανῷ φανῆναι Ὁ 
ν᾿ ς ἡ" ’ - Ἁ Α ’ ᾽ ’ τὴν ἡμέτεραν φύσιν καὶ τὰς καταλλαγὰς γενέσθαι ἀπηρτισμένας" | 

᾿ ΄ . ΩΝ , “᾿ Ἁ , ᾽ Α [μι ’ 3 καὶ τότε ἐλθεῖν τὸ [Πνεῦμα καὶ καθαρὰν γενέσθαι τὴν ἡδονήν" εἶ 10 
ΝῚ ΄ 9 ω φ Ἁ 9 “ὦ φ ,᾿Ὴ, 3 ἰεΥ φῷ 

γὰρ παρόντος αὑτοῦ, ὁ μὲν ἀπῆλθεν, ὃ δὲ ἔμεινεν, οὐκ ἣν τοιαῦτα 

τὰ τῆς παραμυθίας" εἰ δὲ ἔλαττον ἦν τὸ Πνεῦμα, οὐκ ἦν ἀρκοῦσα 

ἡ παραμυθία. Πῶς δὲ ἔλεγε ““ συμφέρει ὑμῖν; διὰ τοῦτο τὰ 

μείζονα αὐτῷ τετήρηται τῆς διδασκαλίας, ἵνα μὴ ἔλαττον αὐτὸν 

νομέσωσιν. ἃς 

Ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι. 
Τοῖ αὐτοῦ. δείκνυσι λοιπὸν τὸ μέσον αὐτοῦ καὶ ᾿Ιωάννου φανε-- 

ρῶς" οὐκέτι ὡς πρὸ τούτον συνεσκιασμένως. Καὶ γὰρ σφόδρα συν- 
ἐσκίασε τὸν λόγον, ὅτε ἔλεγεν" “ ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

““ οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν." ἀλλὰ νῦν φανερῶς φησὶν, ““ Ἰωάννης 30 
“ μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσϑε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ" 
οὐκέτι κέχρηται τῇ μαρτυρίᾳ: ἀλλ᾽ ἀναμιμνήσκει τοῦ προσώπου 
μόνον εἰς μνήμην τῶν παρ᾽ αὐτοῦ εἰρημένων ἐνάγων, καὶ δείκνυσιν 
αὐτοὺς ἤδη μείζους γεγενημένους ᾿Ιωάγνουν' εἴγε ἐν Πνεύματ 
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ἔμελλον καὶ αὐτοὶ βαπτίζειν. Καὶ οὐκ εἶπεν, ὑμᾶς δὲ ἐγὼ βα- 

ττίζω ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἀλλὰ “ βακτισθήσεσθε,᾽ διδάσκων ἡμᾶς 
“ω “᾿ , 323 “Ὁ ’ 3 ’ “4 

τακερνοφρονεῖν᾽ τοῦτο γὰρ ἀπὸ τῆς μαρτυρίας ᾿Ιωάννον δῆλον λοι- 

πὸν ἦν ὅτι οὗτος ἣν ὁ βαπτίζων αὐτὸς γὰρ ὑμᾶς βαπτίσει ἐν 

Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί: διὸ καὶ ᾿Ιωάννου ἐμνημόνευσε. Τὰ μὲν ς 
Υ̓́ 3 , ἃ ς , 4 ’ Ν ἦ . Ἷ  "» ὸ 

οὖν εὐαγγέλια, ἃ ὁ Χριστὸς ἐποίησε καὶ εἶπεν, ἱστορία τίς ἐστιν 

αἱ δὲ Πράξεις ὧν ὁ ἕτερος Παράκλητος καὶ εἶπε καὶ ἐποίησε. Καὶ 
, νΝ Α ν 3ν.ν» 7, Κ Ἴ λ΄» ς 

τότε μὲν γὰρ πολλὰ καὶ αὐτὸς ἐποίει" ὥσπερ οὖν καὶ νῦν ὁ Χρι- 

στὸς ἐνεργεῖ καθάπερ καὶ τότε, ἀλλὰ διὰ τοῦ ναοῦ" νῦν δὲ διὰ τῶν 
3 , ᾿Ὶ ’ ᾿, ϑ Α ᾽ὔ ᾿- Α . 

Αποστόλων᾽ καὶ τότε μὲν εἰς παρθενικὴν ἦλθε μήτραν" καὶ ναὸν το 

διέεσλασε, νῦν δὲ εἰς ψυχὰς Ἀποστολικάς" καὶ τότε μὲν ἐν εἴδει 
“. “Ὁ ἃ Δ» ζδὲε ’ὔ ’ὔ δὴ ἕ 39 “4 Ά Α περιστερᾶς, νῦν δὲ καὶ ἐν εἴδει πυρός. ΤΙ δήποτε ; ἐκεῖ μὲν τὸ 

δε φω ’ “ι ὡφτἀ. 935 Ὁ Ἁ Ἁ , ’ Ἁ πρᾶον τοῦ δεσπότου δηλῶν᾽ ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ τιμωρητικόν' καὶ 

τῆς κρίσεως λοιπὸν ἀναμεμνήσκει" ὅτε μὲν γὰρ ἁμαρτήματα συγ- 

χωρῆσαι ἔδει, τῆς πραότητος" ἐπειδὴ δὲ ἐτύχομεν δωρεᾶς, λοιπὸν τς 

καὶ κρίσεως καιρός. 
“ ,᾿ ’ ’ ε 

Ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Πῶς δὲ ““ βαπτισθήσεσθε᾽ λέγει, ὕδατος 

».κχ » »᾽εἜ ,᾿, Ψ{ ᾿ , τ "στὶ. δύ οἵ οὐκ ὄντος ἐν τῷ ὑπερώῳ ; ὅτε τὸ κυριώτερον [Πνεῦμα ἐστὶ, δι᾿ οὗ 
ΟΝ ν 5 -..Ὃ΄Ὃ΄7΄ῪΤ Ύ ᾿ 3 Ν ’ , 3 καί τὸ ὑδὼρ ἐνεργεῖ" ὥσπερ οὖν καὶ αὐτὸς κέχρισθαι λέγεται οὐ- 10 

“ “ ν "- , δαμοῦ χρισάμενος ἐλαίῳ, ἀλλὰ πνεῦμα δεξάμενος. 
3 Ἁ Ἁ 4 « 

Ου μετὰ πολλᾶς ταῦτας ἡμέρας. 

Τοῦ αἰτοῦ. Οὐκ ἐδήλωσε πότε, ἵνα ἀεὶ γρηγορῶσιν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι 
μὲν ἐγγὺς ἔσται εἶπεν, ἵνα μὴ ἐκλυθῶσιν' πότε δὲ, οὐκέτι προσ- 
, ψ 24. δ ᾽ 

ἐθηκεν ἰνα ἀεί γήφωσιν. 25 
Φ ’ Ν ’ 

6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν, λέγοντες" 
’ 494 » Ζ΄ε): ὔ ,’ὔ 3 ’ Ἁ 

Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασι- 
΄΄- ’ 

λείαν τῷ ᾿Ισραήλ ; 
Ὅταν τι μέλλωσιν" ἐρωτᾶν οἱ μαθηταὶ, ὁμοῦ προσέρχονται" ἵνα 

τῷ πλήθει δυσωπήσωσιν᾽ ἤδεισαν γὰρ τὸ πρώην παρ᾽ αὐτοῦ εἰρή- 30 

μένον, ὅτι οὐδεὶς οἶδε τὴν ἡμέραν; διακρουόμιενον ἦν" ὅθεν πάλιν 

προσέρχοντα; καὶ ἐρωτῶσιν" οὐ γὰρ ἄν εἴγε ὄντως ἦσαν πεπεισμέ- 
γοί ἠρώτησαν αὐτόν. 

ὁ μέλωσιν Οοα. 
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φ Α Ν 3 ὔ . » «ς “ι 3 ξ΄ ὔ 

ἢ ἘΕἰἴπε δὲ πρὸς αὑτοὺς" οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους 
ΓΝ Ἁ ἃ ε ᾿ Ε2 δ - 9 6κΚ, Φ ’ | ἢ καιροὺς, οὖς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. 

Τοῦ ἀτίου ᾿᾿Αϑανασίου. Οὐκέτι γὰρ ἔπρεπε σαρκικῶς αὐτὸν 
9 ά 3 4 9 ᾿Ὶ 9 4 3 Α .- “«-. "ὦ ἀποκρίνεσθαι ἀνερχόμενον εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ἀλλὰ λοιπὸν θεϊκῶς 
διδαξαι “ὅτι οὔὗχ, ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους καὶ καιροὺς, οὺς ὃ 5 

“Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ." 

Κυρίλλου. Οὐ γὰρ περιεργάζεσθαι χρῆναι τὰ λίαν ἀπόρρητα 
καὶ ἐν Θεῷ κεκρύμμενα, καὶ διὰ τούτων ἐδίδασκεν" ἰέναι δὲ μᾶλ- 
λον ἐθέλειν καὶ σφόδρα νεανικῶς ἐπὶ τὸ σφῖσι λυσιτελές" καὶ 

“ 249 δῳ 3 “ Ν᾿ ΄ 3 4 “ 

πληροῦν ἐθέλειν τῆς ἀποστολῆς τὴν διακονίαν ἀνατεθεικότας Θεῷ το 

τῶν ὅλων τὴν γνῶσιν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τί τοίνυν θαυμάζεις ὅτι τὴν ἡμέραν τῆς 
συντελείας οὐ λέγει" ὅπου γε ταύτην τὴν οὕτως ἐγγὺς οὖσαν οὐκ 
9Δ3 “- ,, ᾿ Ν 7 9 9 κά 3) ’ 
ἠθέλησε ποιῆσαι κατάδηλον" καὶ μάλα εἰκότως, ἵνα ἀεὶ ἐγρηγυρο- 

τες ὦσι, καὶ ἐν προσδοκίᾳ καὶ μερίμνῃ" οὐ γάρ ἐστιν, οὐκ ἔστι τς 
χάριτος ἀπολαῦσαι τὸν μὴ νήφοντα. 

Α ’» ᾽ κ“ν 

8 ᾿Αλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ᾿ Αγίου Πνεύ- 
φ΄΄᾿ 4 ᾽ ’ 

ματος ἐφ᾽ ὑμᾶς" καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ἹἹερου--: 
Ἁ Ν. 93 ’ ΄“΄ 3 ΄ νν ’ νύ 

σαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ [Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως 
’΄ “" ζω. 

ἐσχάτου τῆς γῆς. 20 
Τοῦ Χρυσοστόμου. “Ὥσσερ γὰρ ἐκεῖ οὐ πρὸς ἃ ἠρώτησαν 

-., .᾿. “« “πο... «σα. από ππθδθδοα 

ἀπεκρίνατο, διδασκάλον γάρ ἐστι τοῦτο, μὴ ἃ βούλεται ὁ μαθη-- 

τὴς, ἀλλ᾽ ἃ συμφέρει μαθητὴν διδάσκειν, οὕτω καὶ νῦν ἃ ἔδει 
μαθεῖν διὰ τοῦτο προλέγει, ἵνα μὴ ταραχθῶσιν. Ἄρα ἔτι ἀσθενεῖς 

ἦσαν ὥστε παρρησιάζεσθαι" ἐπῆρεν αὐτῶν τὰς ψυχὰς, καὶ τὰ ἃς 

φορτικὰ συνεκάλυψε. Καὶ μεθ ἕτερα----ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν “ εἰς ὁδὸν 

“« ἐβνῶν μὴ ἀπέλθητε"" καὶ ὃ τότε οὐκ εἶπε ἐνταῦθα προσέθηκε" “ καὶ 
“ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς" καὶ τὸ πάντων φοβερώτερον ἐσίγησεν. 

9 Καὶ ταῦτα εἰπὼν, βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νε- 

φέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 30 
Τοῖ αὐτοῖ. Διατί δὲ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτόν; καὶ τοῦτο 

τεκμήριον ὅτι εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνῆλθεν οὐ πῦρ ὡς ἐπὶ Ἠλιοῦ, οὐδὲ 
ἅρμα πυρὸς, ἀλλὰ νεφέλη αὐτὸν ὑπέλαβεν, ὃ τοῦ οὐρανοῦ σύμβολον 

ἔ ἀλλὰ (οὐ. 



Ι, 1. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 9 

ἦν, καθὼς ὁ Προφήτη:; φησὶν, ““ ὃ τιθεὶς νέφει τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ." 

Πρ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ εἴρηται τοῦτο" διὰ τοῦτο λέγει ἐπὶ νεφέλης" 
ἐν τῷ συμβόλῳ φησὶ τῆς θείας δυνάμεως" οὐδαμοῦ γὰρ ἄλλη τις 

δύναμις ἐπὶ νεφέλης φαίνεται. Ἄκουε πάλιν τί φησιν ὁδὶ) ΠΠρο- 

φήτης᾽ “ὁ Θεὸς κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης"" προσεχόντων 5 

γὰρ αὐτῶν σφόδρα τοῖς λεγομένοις καίπερ ἀναγκαίας τῆς ἐρω- 
τήσεως οὔσης, καὶ ἐγηγερμένων καὶ οὐ νυσταζόντων τοῦτο γέ- 

γόνεν. 
Υ͂ 4 3. ἃ 3 φῳ 3λΙ 3 ’ὔ 

ἵνα μὴ πάλιν αὑτὸν ἐρωτῶσιν, εὐθέως ἀνελήφθη. 

Ν « 3 ’ Φ 3 ᾿ δ Α ΄ 

ιο Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομέ- το 
3 σι Ν» Δ ΜΨ ΄ [ 3 “ 

γου αὑτοῦ, καὶ ἰδου ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς 
3 ΄“ “" 

ἐν ἐσθῆτι λευκῇ. 
Σ ἢ ἐς 3 Α ’ Α ’ ΄ ’ φ᾿ Εἰκότως, “ ἐπὶ στόματος γὰρ δύο μαρτύρων σταθήσεται πᾶν 

ἐς 93 

ῥῆμα. 
3 Ὁ . ΄ , », τι Οἱ καὶ εἶπαν" ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέ. 15 

᾽ . 3 , ΠῚ ε» “Ἵς᾿.ε" Α 
ποντες εἰς τὸν οὐρανὸν ; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς. 
2 1» “- Ν νΝ Ψ , ἃ , ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον 
3 4 ΄ ᾿ ’ 

ἐθεάσασθε πορευομενον εἰς τὸν οὐρανόν. 
Διατί εἶπεν ““ ἄνδρες :᾿ ἀκριβῶς γὰρ ἑαυτοὺς ἀπετύπωσαν ὡς μὴ 

πτοηθῆνα, καὶ εἶπον ἅμα, καὶ κολακευόντων ἦν τὰ ῥήματα “ τί 2ο 
ἐ ἐ 4 " ’ 3 } 3 ᾽ 49 3.ϑ Γ 3 Ν ἑστήκατε ἐμβλέκοντες εἰς τὸν οὐρανὸν ;7 οὐκέτι εἴασεν αὐτοὺς 
αὐτὸν προσδοκᾶν' πάλιν οὗτοι τὸ μὲν μεῖζον λέγουσι, τὸ δὲ ἔλατ- 

Ὁ.  , ΟΥ̓ « Ὁ 4 ’ ἤ 545) λ6ε 9 ) “ 2 τὸν οὐκέτι" ὅτι “ οὑτὼς ἐλεύσεται, φησι, καὶ ὡς ἐξ οὐρανοῦ αὐτὸν 
, Ὁ ν΄ Δ ,. ἡ » »Ν 

«ροσδέχεσθε. λοιπὸν ἄπο τῆς θέας εκείνης ἐπέτρεψαν αντοὺς 
ΟΝ .  ΥΓζ " νι δ » 3. Ν , αὐτὸν προσδοκᾶν, ἑνα μὴ διὰ τὸ δύνασθαι θεωρεῖν αὐτὸν νομίσωσιν 25 

αὐτὸν μὴ ἀνεληλύθεναι, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ διαλέγονται φθάση" εἰ γὰρ 
Ἃ ’ “ “««ῳ- Ὁ ᾽ “ “2 λ΄ . ὦ 

πρὸ τοῦτου ἔλεγον ποῦ νπάγεις ; πολλῷ μᾶλλον καὶ νὺν εἶπον---- 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Οὐκ εἶπεν ἀναλαμβανομένον αὐτοῦ οὐδὲ βαστα- 

ζομένον" πορεία γὰρ ἡ δὲ’ αὐτοῦ γινομένη" εἰ γὰρ πρὸ σταυροῦ 
 4͵᾽᾿.». {4.9 4,27 ιν Ἃ λ ᾽; "“ ἐπι τῶν ὑδάτων ἐφέρετο, παθητὸν ἔτι καὶ βαρν περικείμενος σῶμα, 30 

μηδεὶς ἀπορείτω, εἰ μετὰ τὸ ἄφθαρτον αὐτὸ λαβεῖν, τὸν ἀέρα 

ἔτεμε. 
ΑἉ Ἁ Η͂ ΄ 

1. Τότε ὑπέστρεψαν εἰς ἹἹερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ 
ς 



10 ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α Ι. 14. 

καλουμένου ᾿Ελαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαβ- 
βάτου ἔχον ὁδόν. 

“ὍὋ ’ ς., ’ [4 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τότε, φησιν, ὑπέστρεψαν᾽ τότε᾽ πότε; ὅτε 
Ἁ “ ’᾽ ἤκουσαν οὐ γὰρ ἄν ἀνέσχοντο, εἰ μὴ ἑτέραν αὐτοῖς παρουσίαν 

ς, “«χκ7 Ν , ’ “- ᾿ 3 ἢ Ἁ ὑπέθετο. δοκεῖ δέ μοι καὶ σαββάτῳ γεγονέναι ταῦτα᾽ οὐ γὰρ ἂν 5 
Φ Ἁ ὃ ᾽ὔ ἐδ 2.ϑ ᾿ ἐς 3 λν “ ξ΄ 

οὕτως τὸ διάστημα ἐδήλωσεν εἰπὼν, “ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμέ-- 
9 “Ὁ Υ͂ δ Α Υ ρῷι δ “ἐγρυ ᾽᾿Ελαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς ἱἹερουσαλὴμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν" 

9 ιν ς ’ “- [ὦ , 3 ᾽ὔ 3 “-“ξδὲ͵ῥ ἢ σω 

εἰ μὴ ὡρισμένον τι μῆκος ὁδοιπορίας ἐβάδιζον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

σαββάτου. 
9 [4 ΑἉ ς Ά 7 ’ “ 3 σ΄“ ΄σω ’ 

Αμμωνίου. Ταχὰ ἑπτὰ σταδίους λέγει, ὅτι ἀπεῖχε τῆς πό- τὸ 
λον Φφ3 ΩΝ ι ΝΥ Ἁ φῳ Ἁ 

λεως Ἱερουσαλὴμ, τὸ ὅρος τῶν ᾿Εἰλαιῶν, οὐ μὴν ἑπτὰ ἡμερῶν ὅδον, 
Ὁ , 3 ’, [2 7 ὔ 9. Ν -ῳ ΥΚὶ ΩΝ 

ὅπου σχεδὸν εἰς μίαν ὥραν δύναταί τις ἀπὸ τοῦ ὄρους κατελθεῖν 
3 { ’ 9 9 κε φ ’, ἃ, ϑῳ ’᾽ 

εἰς ᾿ἱερυυσαλήμ. ἀπέχει οὖν ὡς μίλιον ἕν, ὃ ποιεῖ σταδίους 
ΝΥ δῷ ϑ φω ω “Ὁ 

ἑπτά" ἤτοι τοσοῦτον ἀπεῖχεν ἔξω τῶν τειχῶν διάστημα, ὅσον 
ἐξῆν ἾἿ υδαί. 2 σαββά ΩΝ Ν , ἐδ ̓  ν"ω [ 4 

ἐξὴν Ιουδαίῳ ἐν ἅτῳ περιπατεῖν, πρὸς τὸ ἀδολεσχῆσαι ὡσανεὶ τς 

διακινοῦντα. 
{ “ Α φ 4 “. 

Η τοῦ σαββάτον δὸς, ὡς φησὶν ᾿Ωριγένης ἐν τῷ ε΄ Στρωμα- 
“ ὃ ᾽ὔ ἰἀἀτ» ᾿ς Ν “ ς.: ᾿ς » Ν᾿ Ἁ 

τεί, δισχιλίων πηχῶν νπήρχε᾽ καὶ μᾶλλον ἡ ἁγία σκηνὴ καὶ κιβω- 
, - Ν ἐ τὸς τοσοῦτον διάστημα προελάμβανον τὴν παρεμβολήν καὶ ἀπὸ ᾿ 

’ ἃ “ “Ὁ φῷ τοσοῦτον διαστηματος ἐσκήνον᾽ ὃ διάστημα ἐξῆν τοῖς προσκυνοῦσι 2ο 
, Φ » Ν Λ 3 ’ 

τὴν ἁγίαν σκηνὴν βαδίζειν ἐν σαββάτῳ. 

13 Κζαὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῶον οὗ ἦσαν 
καταμένοντες. 

Τοῖ αὐτοῦ. Ὅρα λοιπὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἔμενον μετὰ τὴν 

ἀνάστασιν. 25 

Ὅ τε Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης, καὶ ᾿Ανδρέας, 

Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, 

Ἰάκωβος ᾿Αλφαίου, Σιμων ὁ Ζηλωτὴς, καὶ ᾿Ιούδας Ἴα- 
κώβου. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐκέτε μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ μόνον οὗτος 40 
ἀριθμεῖται, ἀλλὰ μετὰ Πέτρον οἱ δύο καλῶς ἐμνημόνευσε τῶν 
μαθητῶν, ἐπειδὴ γὰρ ὃ μὲν προέδωκεν, ὃ δὲ ἠπίστησε, δείκνυσιν 

ὅτι πλὴν ἐκείνον πάντες ἦσαν σῶοι. 



Ι, τό. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 1Ὶ 

[4 φ σ΄ “Ἂ 

14 Οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ 
“-- “ 4 Ν “Ὁ 

προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρία τῇ 
4, ΄“.« 9 “- 4 Ἁ ΄σ΄- 3 ΄- 3 ΄σι 

μητρὶ τοῦ ἴησοῦ, καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

Το αὐτοῖ. Μέγα γὰρ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐν τοῖς πειρασμοῖς" 

καὶ τοῦτο ἧσαν παιδευθέντες καλῶς" ἄλλως δὲ καὶ ὁ παρὼν πει- ς 
Ἁ Φ 4 4 ω Α 3 ’ὔ ΔΛ} 

ρβασμὸς αὐτοὺς εἰς τοῦτο ἦγε" σφόδρα γὰρ ἐδεδοίκεισαν τοὺς ἾἼου- 

δαίους. “σὺν ταῖς γυναιξί," φησιν, εἶπε γὰρ ὅτι ἠκολούθησαν 

αὐτῷ “καὶ Μαριὰμ ἡ μητὴρ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς 
-«- ᾽ν ο.,Ὁ»» νι τ ᾽ “ , ΎΥ , , 

αὐτοῦ" καὶ οὗτοι ἀπιστοῦντες πρότερον ἦσαν. Σκόπει δέ μοι 
τῶς, ὅταν εὔχηται τις, ὅταν προσκαρτερῇ τῇ δεήσει, ὅταν ἀγάπην το 

ἔχη, τότε τὸ Πνεῦμα παραγίνεται. 

ΚΕΦ, Β. 

Πέτρου διάλογος πρὸς τοὺς μαθητευθέντας περὶ θανάτου καὶ ἀποβολῆς ᾿Ιούδα 

τοῦ προδότον. 

ι5. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσφ τς 

τῶν μαθητῶν εἶπεν" ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὺ, 
ὡς ἑκατὸν εἴκοσι. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὡς θερμὸς καὶ ὡς πιστευθεὶς παρὰ Χριστοῦ τὴν 
ποίμνην, καὶ ὡς προτιμώμενος ἀεὶ ἄρχεται τοῦ λόγου. 

“᾿ Ἁ Ν ’ 

ιό6 ἴΑνδρες ἀδελφοὶ ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταύ- το 
“" ᾿ ζω νσ Ν᾿ ΄ 

την, ἣν προεῖπε τὸ Πνεῦμα τὸ “Αγιον διὰ στόματος 
σι ὔ “ 

Δαβὲδ, περὶ ᾿Ιούδα τοῦ γενομένου ὁδήγου τοῖς συλλα- 
“σ᾿ 4 “᾿ 

βοῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν. 

Τοῖ ἁγίου Εἰρηναίου. Τὴν ἀναπλήρωσιν τῶν ᾿Αποστόλων 
4 “ ἐέἈ Α 9 ΙΝ ’ ἐκ τῶν ὑπὸ Δαβιδ εἰρημένων ποιούμενος. 25 

Τοῦ Χευσοστόμου. Εἰ γὰρ ὁ Χριστὸς ἀδελφοὺς αὐτοὺς ἐκάλεσε, 
πολλῷ μᾶλλον οὗτος πάντων παρόντων' ἰδοὺ ἐκκλησίας εὐθέως ἀξίωμα 

ν. 5» Ν ’ 3. δ 9. ν᾽ ΝΥ͂ Υ̓ Ψ ὁ καὶ εὐαγγελικὴ κατάστασις, οὐδεὶς ἦν ἐκεῖ, οὔτε ἄρσεν οὔτε θῆλυ 
, Ν Ν ἢ , Ύ δι Μο οὦὖδ λ [ά τοιαύτας βούλομαι τὰς ἐκκλησίας εἶναι καὶ νῦν" οὐδεὶς βιωτικόν 

ω ’ ϑ Α ν᾽ 7 3 ’᾽ ὃ “ 3 . ς τι ἐφρόντιζεν, οὐδεὶς περὶ οἰκίας ἐμερίμνα" τοσοῦτον ἀγαθὸν οἱ πει- 30 
᾽ “᾿ φ ’ 4 Δ ." 3 Ν 4. δ" “Ὁ 

βασμοί; τοιοῦτον αἱ θλίψεις" ἄει παραμνυθεῖται αὐτοὺς ἀπὸ τῆς 

προρρήσεως" οὕτω καὶ ὃ Χριστὸς πανταχοῦ ποιεῖ" τὸν αὐτὸν τρό- 
πον καὶ οὗτος δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν ξένον γέγονε, ἀλλὰ τὸ ἤδη προ- 

ο 2 



19 ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α Ι. τὴ. 
Ἁ Α κι 4 “«Ψ 3 3 σφ εἰρημένον" καὶ οὐ λέγει Δαβιδ εἶπεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα δι᾿ αὐτοῦ. 

[,2 ’ “ὍὋ ’ ’ ᾽ὔ 

Ορα εὐθέως ἐν προοιμίοις τοῦ βιβλίον ὁποίᾳ κέχρηται διδασκαλίᾳ" 
Υ͂ Ω 4 [4 κἸ 3 ’ “᾿ “ Ψ “Ὁ 7 

ὅρα ὅτι οὐχ ἄπλως εἶπεν ἀρχόμενος τῆς συγγραφῆς; ὅτι τοῦ [Πνεῦ- 
’ 3 7 Α ᾽ φ᾿ 

ματὸς ἐστι πολιτεία τὸ βιβλίον τοῦτο. 

Ω͂ ,’ φ Ἁ δσὸ 4 

17 Ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν ἡμῖν, καὶ ἔλαχε τὸν 5 
΄ι' σι ΑἉ ἦ 

18 κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο 
χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Κλῆρον δὲ αὐτὸν πανταχοῦ καλεῖ" δεικνὺς, 

τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος τὸ πᾶν ὃν καὶ τῆς ἐκλογῆς" καὶ ἀναμω- 
7 3 Ἁ “ “ὍΦ σ Ρ Α 4} Ἃ 9 ᾽’᾽ 

μνήσκων αὐτοὺς τῶν παλαιῶν, ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἐκληρώσατο καθ- το 
᾽ὔ Ἁ « 4 Νὴ ,» Ὰ 3 “Ὁ Ψ [ἢ φω ἅπερ τοὺς Λευῖΐῖτας" καὶ ἐνδιατρίβει τοῖς περὶ αὐτοῦ" ὅτι ὁ τῆς 

ὃ ’ ᾿ γ" ᾿Ν “᾿ ’ ᾽ ᾽ὔ . 43 ’ 
προδοσίας μισθὸς αὐτὸς καὶ τῆς τιμωρίας γέγονε κήρυξ “ ἐκτή- 
{ ΄ς 55 ςε ’ 9  ᾿ “ 3 ’ 3 Ὁ “ 

σατο γάρ, φησι, “ χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικιας. “Ὅρα πῶς 

Θεοῦ οἰκονομία ἦν “τῆς ἀδικίας" φησὶ, πολλαὶ γὰρ ἀδικίαι" 

ΠΝΝΌΘΟΝ σαπαπαπαισαυσσααααπδοοαααιν. “παπαιπαπαιαια. “απάπαιιαιαααα,.. καιααααα σααθδααααυθιανααιαι.,. -«ἰὐπαπηαι.. --«αἀπππ,. απ, σας, ,.... “0 

’ 4 δά 3 ’ ’ ᾽ 

ταὕτης δὲ οὐδὲν ἀδικώτερον γέγονέ ποτε. ΤῚ 
Ν Ἁ , ’ [4 

Καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησε μέσος. 
φῳῷ 3 ΓΟ ΄Φ 3 9 ΩΝ 6 ᾽ 9 3. » ΓΝ 

Τοῦ αττοῖ. Καλῶς οὐκ ἐν τῷ ἁμαρτήματι ἀλλ᾽ εν τῇ τι- 

μωρίᾳ τὸν λόγον ἐπῆρεν. 
Ἀπολιναρίουντξ. Οὐκ ἐναπέθανε τῇ ἀγχόνη Ιούδας, ἀλλ᾽ ἐπεβίω . Οὐκ ἐναπέθανε τῇ ἀγχόνῃ [ούδας, 

Ἁ Ἁ “- “ὠ δ Ὡ “- ε “ 

καθαιρεθεὶς πρὸ τοῦ ἀποπνιγῆναι" καὶ τοῦτο δηλοῦσιν αἱ τῶν Ἀπο- 20 

στόλων Πράξεις" ““ ὅτι πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησε μέσος, καὶ ἐξε- 

““ χύθη τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ" τοῦτο δὲ σαφέστερον ἱστορεῖ Παπίας 

ὁ ᾿Ιωάννονυ μαθητὴς, λέγων οὕτως, ἐν τῷ ὃ τῆς ἐξηγήσεως τῶν 

Κυριακῶν λόγων ““ μέγα δὲ ἀσεβείας ὑπόδ ἐγ τοῦ ὃ ρ ὄγων᾽ “μέγα δὲ ἀσεβείας ὑπόδειγμα ἐν τούτῳ τῷ 
΄ ρ “ 

δε κόσμῳ περιεπάτησεν ὃ ᾿Ιούδας" πρησθεὶς ἐπιτοσοῦτον τὴν σάρκα, 25 

“ὥστε μὴ δὲ ὁπόθεν ἅμαξα διέρχεται ῥαδίως ἐκεῖνον δύνασθαι 

“διελθεῖν: ἀλλὰ μὴ δὲ αὐτὸν μόνον τὸν τῆς κεφαλῆς ὄγκον αὐτοῦ. 

“τὰ μὲν γὰρ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ φασὶ τοσοῦτον ἐξοι- 
φ᾿ ἐν Α "“ 

“δῆσαι, ὡς αὑτὸν μὲν καθόλον τὸ φῶς μὴ βλέκπειν' τοὺς ὀφθαλ.- 
᾿. "“ “ ““ “μοὺς δὲ αὐτοῦ μὴ δὲ ὑπὸ ἰατροῦ διόπτρας ὀφθῆναι δύνασθαι" 30 

“᾿ ΚΙ φ“᾿ δῸ “4 τοσοῦτον βάθος εἶχον ἀπὸ τῆς ἔξωθεν ἐπιφανείας ̓" τὸ δὲ αἰδοῖον 
ἐς 4 “ ᾽ Ἁ 9 ΄ 39 , Α “".» ᾽ὔ Ἐ 

αὐτοῦ πάσης μὲν ἀσχημοσύνης ἀηδέστερον καὶ μεῖζον φαίνεσθαι 

ξ ἀτῷ. (οἀα. δ Ἰγοβιιηῖ ἢἰς φυκεάδην 48 διιρρίενίπλ08 6χ οριϊ- 
ἴὴ0 Οοὐ. Οοἰβίίη. ΧΧΝ, 
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“ φέρεσθαι δὲ δι᾽ αὐτοῦ ἐκ παντὸς τοῦ σώματος συρρέοντας ἰχώ- 
ἐὶ ν , ι ». σ πρῶτ , “᾿Σ» ρας τε καὶ σκώληκαςΐ εἰς υβριν᾽ δι αὐτῶν μόνον τῶν ἀναγ 

““ καίων" μετὰ πολλὰς δὲ βασάνους καὶ τιμωρίας, ἐν ἰδίῳ φασὶ 

““ χωρίῳ τελευτήσαντα" καὶ τοῦτο ἀπὸ τῆς ὅδοῦ ἔρημον καὶ ἀοί- 
εἶ ᾿ , ᾿ ᾿- ΔΩ , . 2.) ὯΝ. 4 ΜΝ 

κήτον τὸ χωρίον μέχρι τῆς νῦν γενέσθαι" ἀλλ᾽ οὐδὲ μέχρι τῆς ς 
ἐξ...) , , 25. .».κδ«. νι ἡ “ΠΝ νΝ σήμερον δύνασθαί τινα ἐκεῖνον τὸν τόπον παρελθεῖν, ἐὰν μὴ τὰς 
ἐε« “5 “ Ἁ 9 ΞΦ. ,ὔ Ν “ Ἁ 9 “ ῥῖνας ταῖς χερσὶν ἐπιφράξη" τοσαύτη διὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ 

“καὶ ἐπὶ γῆς κρίσις ἐχώρησεν." 

’Ὅ ’ Ν ,’ “ 

Καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 
Τοῖ Χρυσοστόμονυ. Τοῦτο παραμυθίαν ἐκείνοις ἔφερεν, ὥσπερ το 

ἐξ ,ὔ αν Ἶ “ὲ ικᾺ 4 ἤ φ 6 "“ ἐξεχύθη τὰ ἔντερα ᾿Ιούδα, ουτω καὶ Αρείου τοῦ αἱρετικοῦ. 
., ᾿. 9 Ὁ ΄ι ΄-΄“"- “-Ἠ ς 

10 ΚΚαὶ γνωστον ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν ᾿ἱερου- 
Ἁ Υ͂ “ Ἁ ΄σ ζω 

σαλὴμ, ὦστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ 
2 “ ᾿ Ακ ἐλ. ὃ ν ’ ᾽ὔ Ψ 

αὐτῶν, αμᾶ, τουτέστι, χωρίον αἵματος. 
Τοῦτο περὶ τοῦ χωρίου καὶ τῆς οἰκίας. 1ς 

’ Ἁ 3 ’ ὈΦΡΑ ὔ ε 
Ὧο Γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν: γενηθήτω ἢ 

“ςάᾳζΠνψν δ»νν ε ζω 5. ».. 

ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ μὴ ἔστω ὃ κατοικῶν ἐν αὑτῇ" 
,“ ν" , Α . δ ’ὔ Ψ 

καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὑτοῦ λαβοι ἐτερος. 
“ ’ ΄ Ν 2 ν ν ὁ , Η͂ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τουτέστιν τὴν ἀρχὴν, τὴν ἱερωσυνὴν, ὥστε 

οὐκ ἐμὴ γνώμη τυγχάνει, ἀλλ᾽ ἐκείνον τοῦ ταῦτα προειρηκότος. λο 
κά 4 » ᾽ , 9 “ Ἁ , σ 
ἕνα γὰρ μὴ δύξη μεγάλῳ πράγματι ἐπιχαίρειν, καὶ τοιούτῳ οίῳ 
᾿ Χ 4 2. ΄ }: 4 
ὁ Ἄριστος, ἐπηγαγε μάρτυρα τὸν προφήτην. 

Τὸν κλῆρον τῆς διακονίας, καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω 
φῇ μ4 μΆ Α ’ 3 “ {᾿ Ἁ Ν᾽ ἕτερος" ὅρα ὅτι καὶ διάκονοι ἐκαλοῦντο οἱ μαθηταὶ καὶ ἐπίσκοποι. 

΄“ ζω ’ ΄“- ΄σ 

ι Δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ 15 
’; 3 φΦ 2 “ὦ κ »"»»-. ϑι9 ε «ὦ ε ’ 

χρόνῳ, ἐν ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς. 

ΤΟΣ Χρυσοστόμου. Διατί κοινοῦται αὐτοῖς ; ἵνα μὴ περιμά- 

χῆτον τὸ πρᾶγμα γένηται; καὶ εἰς φιλονεικίανκ ἐμπέσωσιν" εἰ γὰρ 
2 Ἁ φΦ 4 “- “ 9 Ὁ δλυν “᾿ ἂν 

αὑτοῖ τοῦτο ἔπαθον, πολλῷ μᾶλλον ἐκεῖνοι" καὶ ἀεῖ τοῦτο παραιτεῖ- 30 

ται. διὰ τοῦτο ἀρχόμενος ἔλεγεν “ ἄνδρες ἀδελφοὶ," δεῖ ἐκδέξασθαι 

ἱ σκώλικας (οὐ. (. Κ φιλονικίαν (οἀἁ. Ὁ. 
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9,) ὁ κ" δ 7 ᾿, ,ὔ 3 ’ “ 
ἀφ᾿ ὑμῶν τῷ πλήθει τὴν κρίσιν ἐκιτρέκει, τουτέστι γινομένους 
ἰδ ’ὕ ΡΝ , 25. Α 3 ’ 9 ’ “Ὁ Φ Α, 

αἰδεσίμους ποίων καὶ αὐτὸς ἀπαλλαττόμενος ἀπεχθείας τῆς" πρὸς 

ἀλλήλους" μεγάλα γὰρ ἀεὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάζεται κακά" καὶ ὅτι 

μὲν δεῖ γενέσθαι, τὸν προφήτην παράγει μάρτυρα. ἐκ τίνων δὲ 

δεῖ; ἐκ τῶν συνελθόντων ἡμῖν, φησὶν, ἐν παντὶ χρόνῳ. εἰ μὲν γὰρ 
Α 9 -«ὉΝ ΩΝ Ἁ δ. ΑΞ ἃ Ὁ 

εἶπεν τοὺς ἐπιεικεῖς ἔδει παρεῖναι, καὶ τοὺς ἄλλους ἂν νυβρισαι, 

τῷ χρόνῳ τὸ πρᾶγμα ἐπέτρεψεν" οὐχ ἁπλῶς συνελθόντων εἰπὼν, 
ἀλλ᾽ ἐν παντὶ χρόνῳ. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καλῶς γὰρ τὰ πρὸ τούτου οὐδεὶς μαθεῖν, 

ἀλλὰ τότε Πνεύματι ἐμάνθανον. Ιο 
Φ Ἁ σε ᾽ὔ σε 

᾿Αρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ᾿Ιωάννου ἕως τῆς 
ε ᾽ 3 ’ 9,9. ε σι ’ “ ϑ3 ,ὔ 

ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀνασταά- 
΄ο- ΝΥ “- 

σεως αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡμῖν ἕνα τούτων. 
““ 3 -ῳἌἈἀ ὠυθὦώῳΩ͂ ν. } ᾽ ς δ κα, , Ἴϑ . 

Τοῦ ΑΤΊΟΣ, ἵνα μὴ Ἰκροτηριασμένος : χορὸς ἢ" τὶς οὖν ἕνα 
4 2 8 οὦ 

γένηται αὐτὸς ἑλέσθαι οὐκ ἐνὴν ; ἱνα μὴ δόξη χαρίζεσθαι" ἄλλος τς 

δὲ καὶ Πνεύματος ἄμοιρος ἦν. 

Τοῦ αἰτοῖ. Οὐκ εἶπεν τῶν ἄλλων μάρτυρα, ἀλλὰ τῆς ἀνα- 
, , . ΔΝ 2 ,ὔ 1 ς- ὃ , » «Ἱ 

στάσεως μάρτυρα" καὶ γὰρ ἀξιοπιστότερος ἣν ὁ δυνάμενος εἰπεῖν", 
μέ 9. ὦ δ ν᾽ ᾿ ς ν 9" 49. 7 ᾿ , 
ὅτι ἐκεῖνος φαγὼν καὶ πιὼν ὃ στανρωθεὶς αὐτὸς ἀνέστη" τὸ γὰρ 

, “ εν», . 2 ἢ “- ζ ν ἐς 
ζητούμενον τοῦτο ἦν, ἡ ἀνάστασις" ἐπεὶ ἐκεῖνα δῆλα ἦν καὶ ὧμο-- 20 

λογημένα" αὕτη δὲ λάθρα γέγονεν, καὶ τούτοις μόνοις δήλη. 
ΝΜ ’ Ἁ ᾿ 

Καὶ ἔστησαν δύο, Ιωσηφ τὸν καλούμενον Βαρσα- 
΄- ἃ ’ ζω] 

βᾶν, ὃς ἐπεκληθη ᾿Ιοῦστος, καὶ Ματθίαν. 

Οὐχὶ αὐτὸς αὐτοὺς ἔστησεν' ἀλλὰ τὴν γνώμην αὐτὸς εἰσ- 
, 2 ΕΚ ϑω αὶ ἡ.» ν 

ηγήσατο, δείξας οὐδὲ αὐτὴν αὐτοῦ οὖσαν ἀλλ᾽ ἄνωθεν κατὰ προ- 25 

φητείαν, ὥστε ἐξηγητὴς γέγονεν οὐ διδάσκαλος. 

’ 4 Ἁ ’ δὰ Καὶ προσευξάμενοι εἶπον. Σὺ Κύριε καρδιογνῶστα 
4 ᾽ὔ ’ σι ΄ ΕΥ ,’ 

πάντων, ἀνάδειξον ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν ἐξελέξω. 

Τοῦ Χρισοστόνου. Σὺ μὴ ἡμεῖς" καὶ εὐκαίρως καρδιογνώ.- 

στὴν καλοῦσιν ἀπὸ γὰρ τούτον αἱρεῖσθαι ἐχρήν᾽ οὕτως ἐθάρρουν, 30 

ὅτι πάντως ἕνα δεῖ γενέσθαι" οὐκ εἶπεν ἐκλέξαι, ἀλλ᾽ ἀνάδειξον 

τὸν ἐκλεγέντα᾽ εἰδότες πάντα προωρίσθαι τῷ Θεῷ. 

Κ τἧς τῆς (οὐ, Ο.β Ι εἶπεν Οοἀ. Ο. 

--- πε... “πα, ... “«-«ὦἡὄΨ....,. θ5ΦΨὃὮὉὮἝἜἔ͵ - 
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“- φι ζω, ’ 25 Λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀπο- 
“- ’ ΄- Ά, ’ 

στολῆς, ἐξ ἧς παρέβη ᾿Ιούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον 

τὸν ἴδιον. 
Τοῦ αἰτοῦ. Καλῶς λέγουσιν ἐκείνον τὸ ἁμάρτημα, δεικνῦντες 

ὅτι μάρτυρα ἀπαιτοῦσιν᾽ οὐχὶ πλεονάζοντες τὸν ἀριθμὸν, ἀλλ᾽ ἐλατ- 5 

τωθῆναι! οὐκ ἐῶντες ΤΌ, 

6 Καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ 
Ά [ο 4 Ματθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ᾿Απο- 

ἰ 

στόλων. 

Ἐπειδὴ οὐδέπω πνεῦμα ἦν. οὕπω γὰρ ἑαντοὺς ἀξίους εἶναι το 

ἡγοῦντο τοῦ διάτινος σημείον μαθῆν" ἄλλος δὲ εἰ ἔνθα οὔτε εὐχὴ; 

οὔτε ἀξιόλογοι ἄνδρές, κλῆρος τοσοῦτον ἴσχυσεν διὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς 
ὔ ὔ 93 Ἀ ““ὋΦ 3 “ΔὋ ΄σ . .] φῳῷ 4 7 

γενέσθαι γνώμης ἐπὶ τοῦ ἰωνᾶ᾽ πολλῷ μᾶλλον ἐνταῦθα ἐπλήρωσε 

τὸν χορὸνδ, ἀπήρτησε τὴν τάξιν ὁ ἀναδεχθείς" ἀλλ᾽ ὃ ἕτερος οὐκ 
Υ 2. Ν 5» νι 3..ν᾽"΄ 2 , . “ ἤλγησεν, οὐ γὰρ ἂν ἀπέκρυψαν τὰ οἰκεῖα ἐλαττώματα οἱ Ἀπό-τς 

στολοι᾿ οἵγε περὶ αὐτῶν τῶν κορυφαίων εἰπόντες, ὅτι ἡγανάκτη- 
σαν ἀλλαχοῦ, καὶ οὐχ ἅπαξ ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ πολλάκις. Δεῖ 

τοίνυν τὸν κληρωθέντα τόπον ἔχειν ὃν ἐκληρώθη, καὶ μήτε κατα- 

σκευάζειν ἑαυτῷ, οὐ γὰρ ἄν εἴη κλῆρος τοῦτο, μήτε φεύγειν δο- 
͵ . ,2) Ν “ , , “ “ ν “ “ῳ 

θεντα" εἰ γᾶρ τὰ τοῦ κλήρον κύρια, πολλῷ μᾶλλον τὰ τοῦ Θεοῦ. 2ο 
Ὅτ φ Θ 4 7 ὃ “Ὁ 4 Ἁ Ὁ: 3 αθῶ δ 

αν ὁ Θεὸς κληρώσῃ, δεῖ καὶ τὸν ποιοῦντα ἀπροσπαθῶς ποιεῖν 

τοῦτο γὰρ κλῆρος, μὴ ὃν βούληται αὐτὸς, ἀλλ᾽ ὃν ἡ χάρις δίδω- 

σιν, Ἕως μὲν οὖν Πνεύματος ἄμοιροι ἦσαν οἱ ̓ Απόστολοι κλήρῳ 

τὰ πράγματα ἐπέτρεπον ὕστερον δὲ καὶ τῷ πλήθει καὶ τῇ οἰκείᾳ 
, ς “ ὡ Ν , γ,9 Ἂ 3 2 ἣ 

χάριτι. ὁ κλήρος πρᾶγμα ἄλνπον, ονκ αφιησιν οὐδὲ ἐκείνους ἀλ- Ὡς: 

γεῖν ὡς ἀδικουμένους" ὁ κλῆρος συγγένειαν οὐκ οἶδεν οὐδὲ φιλίαν 
"δὲ 7 »ῸΝ 3 “ 9 δ. . “ » ’ οὐδε χάριν, οὐδὲ ἀπέχθειαν ἐπειδὴ γὰρ πολλῶν ὄντων πάντας 

κληροῦσθα; οὐκ ἕνι, εἰκότως ἐκ πολλῶν ὀλίγους ἐπιλεγόμεθα. 

ΚΕΦ͵ Γ. 
Περὶ θείας τοῦ ᾿Αγίου Πινεύματος ἐπιφοιτήσεως ἐν ἡμέρᾳ Πεντηκοστῆς γενο- 30 

μένης εἷς τοὺς πιστεύσαντας. 
Ν » ἴο. Ἁ ε ’ “ ι Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντη- 

κοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
δι εἰμτ᾽. Οοά.Ο. δὶς Οσοά.Ο. οἮδυο υϑαυδ βυρρ]. ε Οοἀ. Οοἰεὶ. 
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ΩΝ 3 “ ,ὕ Α δ “᾿ Ἁ 9." « 
Ἴ οἵ αὐτοῖ. Τουτέστι περι τῆς [Πεντηκοστῆς" περὶ αὐτὴν ὡς 

3. ν. ΚΥ ,. ε᾽)ν᾿ν΄᾿ κψΨ , “" , . 77 ε 
εἰπεῖν ἔδει γὰρ ἑορτῆς οὕσης πάλιν ταῦτα γίνεσθαι να οἱ παρ- 
,’ ϑω " ο ΩΣ Ἁ “᾿ 

ὄντες τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ, οὗτοι καὶ ταῦτα ἴδωσιν. 
[4 ᾿ Ἁ , ’ Ὶ ᾿Ὶ 

Σετήρου. Χριστὸς ὁ Θεὸς παθὼν τὸ ἑκούσιον πάθος σαρκι, καὶ 
, 3 “ ᾽ “ Ν “ ᾽ὔ 

ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, συνανέστησεν ἑαυτῷ τοὺς τῇ ἁμαρτίᾳ νενεκρω- ὃ 
, δ .» ιν" ΩΣ ’ὔ δλ-Ἂ-ν [4 ’ ᾽ὔ 

μένους ἡμᾶς, και τὸ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν δαιμόνων κράτος κατέλυσε. 
ν “ , “ “ 3 “ 3 [ 

Διὰ τοῦτο μέχρι τῆς [Πεντηκοστῆς εἰς γὴν οὐ κλινόμεθα προσ- 
’ Ἁ . ῸὩἊ , Ὁ 6 “Ὁ ,ὔ’ . έές 3 Α 

ευχόμενοι καὶ κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ψάλλοντες" “.αὐτοῖ συνεπο- 
ἐε δί ν. .- “ 3.7 : ,ὔ . 9» 

ίσθησαν καὶ ἔπεσον ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνορθώθημεν" ἐν 

Ο δὲ πυρίναις γλώσσαις τοῦ Πνεύματος θεοπρεπῶς ἐπιφανέντος ἡμῖν, 
’᾽ ’ Α ’ὔ 3 , ΑἉ -« Ψ Ἁ 

γόνυ κάμπτομεν, τὴν θέαν οὐ φέροντες, καὶ δηλοῦντες ὅτι διὰ τοῦ 

Πνεύματος τὴν ἐν Τριάδι τελείαν προσκύνησιν μεμαθήκαμιεν' 
“Πνεῦμα γὰρ ὁ Θεὸς, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν Πνεύ- 
ε ν.» ,ὔὕ “ “ῳ« 59 

ματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 

Σετηριανοῦρ Γαβάλων. ᾿Εν τοίνυν ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς ἐδόθη τς 

νόμος, Θεοῦ φανέντος καὶ νομοθετήσαντος, καὶ Μοῦσεως τὰς πλάκας 

δεξαμένου. "Ἔδει οὖν καθ᾽ ἣν ἡμέραν ἐδόθη ὃ παλαιὸς νόμος, κατ᾽ αὐ- 
Ν “ Α Ὶ “ 7 ᾽ [2 λε 4 ’ “ω 

τὴν δοθῆναι καὶ τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν. ἵνα καὶ ἡ αὐθεντεία τοῦ 

Πνεύματος δειχθῇ, καὶ Θεοῦ ἐπιφάνεια ἑρμηνευθῇ" καὶ δείχθῃ ἀδιαΐ- 
[ [4 φ“- -νΕΦῳ-ἀἀ Ὁ ) 2 ’ Ἁ ᾽ Ἁ ’ 

βετος ἢ φύσις τῆς θεϊκῆς ὑποστάσεως ἐν παλαίᾳ καὶ νέᾳ, καὶ διαφό- 20 
’ὔ ’ 3 ᾽ὔ Ν᾿ ’ὕ ΩΝ ’᾽ ’ σ 

βοὲς χρόνοις μίαν ἐργαζομένη τὴν συμφωνίαν τῶν θείων λόγων. )σ- 
Ν [ Ν ’ 3 “ ΔΩ͂ 7 ᾽ 3 ἢ περ γὰρ ὁ Σωτὴρ μέλλων ἐπιτελεῖν τὸ ἄγιον πάθος οὐκ ἠνέσχετο 

ἄλλῳ καιρῷ ἑαντὸν ἐκδοῦναι τῷ πάθει, ἀλλὰ καθ᾽ ὃν καιρὸν ἐθύετο 
ὲ ρ ἑ Ἵ 3 β 

Α 7: [2 3. νο 9. ’ ) ᾿, 9 λ η0 ὦ γ Ἁ 

τὸ πρόβατον, ἱνα αὐτῷ τῷ τύπῳ συνάψῃ τὴν ἀληθειαν᾽ οντὼς και 
« “4 [4 ᾽; 3 [4 δ 3. ἡ Ψ ΩΣ 

ἢ τοῦ Αγίον Πνεύματος ἐπιφοίτησις οὐκ ἠνέσχετο ἄλλῳ καιρῷ 25 
ϑῳ 4 φὸ φῳ 

δοθῆναι, ἢ καθ᾿ ὃν καιρὸν ἐδόθη νόμος" ἵνα δειχθῇ ὅτι τὸ Πνεῦμα 

τὸ Ἅγιον καὶ τότε ἐνομοθέτησε, καὶ νῦν νομοθετεῖ. 

’᾽ Ψ “΄“᾿ “σφ « Υ̓͂ 

4 ΚΚαὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος" ὥσπερ Φφε- 
’ὔ “ 7 

ρομένης πνοῆς βιαίας. 
ΣΕΥΗ͂ΡΟΥ ἘΠΙΣκόποΥ ἀπὸ λόγου μη. Εἰξ οὐρανοῦ μὲν, 30 ρ μ 

Ο ΄ “ . 3 Ὁ θ “. “ὦ ες “ Π ’ 
ἑνα παραστήσῃ σαφῶς, ὡς οὐρανόθεν θεϊκῶς ἡ τοῦ {Πνεύματος 

, , ᾿ - Ν᾽ δ ͵ ΄ ᾿ . ε 
κάθοδος γέγονε᾽ πνοῆς δὲ ὥσπερ φερομένης βιαίας, ὅτι τοὺς ὑπο- 

δεξομένους τῆς νἱοθεσίας τὴν χάριν βιαστὰς ἤμελλεν ἀποτελεῖν 

Ρ Σευήρου (οα. 
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τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπλήρου δὲ τὸν οἶκον ὅλον, ἵν᾿ ἡ δωρεὰ 

δεδομένη δειχϑῆ, μὴ μερικῶς τισὶν, ἀλλ᾽ ὅλῳ τῷ τῆς ἐκκλησίας 
πληρώματι γλῶσσαι ὑπῆρχον ὀφθεῖσαι πυρὸς, τοσοῦτον εἶναι 

δηλοῦσαι τὸ μέσον τῆς παλαιᾶς νομοθεσίας καὶ τῆς καινῆς, ὅσον 

ἐγάρθρον λόγου διὰ γλώττης ἐκφερομένονυ καὶ ἀσήμων σαλπίγγων 5 

ἠχοῦς. Καὶ ἐκεῖ μὲν ὡς ἐν ἀστραπῇ ἀεὶ τὸ πῦρ αὐτοὺς παρέτρε- 

χεν ἐνταῦθα δὲ αἱ τοῦ πυρὸς γλῶσσαι τοῖς Ἀποστόλοις ἐπεκα- 

ϑέστησαν, καὶ παραχρῆμα πλήρης ἦσαν τοῦ Πνεύματος, τὰ θεῖα 

πλημμυροῦντες νάματα' καὶ ἐγκαθημένην ἔχοντες, οὐ παροδεύου- 
Ν ,’ ΩΣ Ἁ Ἁ ’ὔ 9 “ὦ , “ῸὉὋ 

σαν τὴν φλόγα τῆς χάριτος" καὶ τὰς γλώσσας αὐτῶν πρὸ πᾶν το 

εἶδος διαλέκτον στομώσασας" οὐ σκότῳ καὶ γνόφῳ καλνπτομένην, 
ἀλλ᾽ ὥρᾳ τρίτη τῆς ἡμέρας ἐκλάμπουσαν' καὶ τοῦτο εἰς ἔνδειξιν 
τοῦ διὰ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνδημίας πεφανερῶσθαι λαμ- 
πρῶς ὡς ἐν ἡμέρᾳ τὸ τῆς Τριάδος μυστήριον. 

Ἰσιδόρου. Ὃν τρόπον τὰ τοῦ νόμου προοίμια φόβου ἐδεῖτο τς 

τρὸς φυλακὴν τῶν ἐντολῶν, ἐκιστρέφοντα τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἐκ 

μέσου τοῦ πυρὸς ὃ Θεὸς ἐχρημάτιζεν, οὕτω καὶ μετὰ τὴν τοῦ δεσπό- 
τον καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ἀνάστασιν ἐν πυρὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τοῖς 
Ἀποστόλοις κατήρχετο, βιαίας πνοῆς προηγουμένης, ἵνα εἷς ὁ Θεὸς 
ἐν ἀμφοτέραις ταῖς διαϑήκαις γνωσθῇ" εἰ καὶ πολὺ τῆς δευτέρας τὸ 2ο 
τρὸς τὴν προτέραν διάφορον ἡ μὲν γὰρ τυπκικοῖς ἐχρῆτο προστάγ- 
μασιν" ἡ δὲ ταῖς ἀλήθεσιν ἐλλάμψεσι θαύμασί τε καὶ δόγμασιν. 

Καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι. 
ἾἿ ϑ᾽ Α 4, 34 7 .“᾽ ’ ΄ 

ΩΑΝΝΟΥ. [Πολλὴν τὴν ῥύμην λέγει τοῦ Πνεύματος, ὥστε 
Δ ἐν ᾿ “ νι Ὁ ΠΣ “ Ν 

καί τοὺς παρόντας θεραπεῦσαι, καὶ οὐτως ἀξίους δειχθῆναι" καὶ 25 

οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ τούτου φρικωδέστερον, ““ καὶ ὥφθησαν 

“ αὐτοῖς," φησὶ, “ διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός.᾽ 
Τοῖ αἰτοῦ. Ἢ οἰκία τοῦ κόσμου σύμβολον ἦν. 

8 Καὶ ὥφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ 
πυρός. 30 

Τοῦ Χρνισοστόμου. ““ Ὥσεὶ πυρός," φησι" καλῶς πανταχοῦ τὸ 
“ὦΨΦΨ δ 3 » Α “ ’ ,ὔ νι ε᾽ε᾽τεν» ὡς, ἱνα μηδὲν αἰσθητὸν περὶ τοῦ Πνεύματος νομίσης" καὶ ὥσει 

ΕΞ Ν » ες ν ,,., ζᾧ ν ν΄ 7. » 4 πνοῆς ἢ τκ ἄρα ἄνεμος ἦν ὡσεὶ πυρός" ὅτε μὲν γὰρ Ἰωάννῃ τὸ 
Πνεῦμα ἔδει γνωσθῆναι, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς ἦλθεν ἐπὶ τὴν 

ᾳ Ἐπὶ Βο ραγνυδ Ὠἰδῖυβ. 
ρ 
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κεφαλὴν τοῦ Χρίστου" νῦν δὲ ὅτε πλῆθος ὅλον ἐπιστραφῆναι 

ἐχρῆν, ὡσεὶ πυρός.---ἰ αἱ μετ᾽ ὀλίγα----ἀνέμνησεν αὐτοῦ καὶ ἑτέρας 
4 Σ [εἰ 4 3 ’ 3 “Φ , ὄψεως" ὡσπερ γαρ ἐφάνη ἐν τῇ βάτῳ. 

Τοῦ αἰτοῦ. Καὶ καλῶς εἶπε “ διαμεριζόμεναι"" ἐκ μιᾶς γὰρ ἦν 
ῥίζης" ἵνα μάθη ἧς ὅτι ἐνέργειά ἐστιν ἀπὸ τοῦ Παρακλήτον πεμφθεῖσα. 5 
“Ὁ Δν. , , ΡΞ σ' , ὅρα δὲ καὶ ἐκείνους πρώτους δειχθέντας ἀξίους" καὶ τότε Πνεύματος 

’ ῃ Ν [4 9 “ ’᾽ 3 ) 

καταξιωθέντας" οἷον ὥσπερ Δαβὶδ, ἅπερ ἐν ταῖς ποίμναις εἰργά- 

ζετο, ταῦτα καὶ μετὰ τὴν νίκην καὶ τὸ τρόπαιον, ἵνα δειχθῇ αὐτοῦ 
γυμνὴ ἡ πίστις" καὶ πάλιν τὸν Μωσέα καταφρονοῦντα βασιλείων 
καὶ πάντα ἀφιέντα, καὶ μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη δημαγωγίας το 

ἁπτόμενον τὸν Σαμονὴλ ἐν τῷ ναῷ᾽ τὸν ᾿Ελισσαῖον πάντα ἀφι- 

έντα' τὸν Ἰεζεκιὴλ πάλιν ἐκ τῶν μετὰ ταῦτα δῆλον οὕτω δὴ καὶ ᾿ 

οὗτοι πάντα εἴασαν τὰ ἑαυτῶν. 

Σχόλ. Τοῦτο σημαίνει τὸν εὐκίνητον καὶ διάπυρον λόγον κατὰ 
τὸ ““ ἄργυρος πεπνρώμενος γλῶσσα δικαίου" πᾶς οὖν, ᾧ δέδοται τς 
λόγος σοφίας καὶ γνώσεως, τετύχηκε τοῦ προκειμένου χαρίσματος, 
φ 3 ’ 4 “, 4ἐ ’ὕ ’ [οι ὃ , “ 

ὡς εὐχαρίστως εἰπεῖν “Κύριος διδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας τῦἩ 

“γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν. 
Κτρίλδου. Οἱ μὲν ταῖς γλωσσαῖς ἐλάλουν, καΐτοι πρὶν οὐκ εἶδό- 

2. “ς φοΣΝ ΄ ’ ’’ ᾽’ Δ Υ ι τες αὐτάς" οἱ δὲ σύνησαν διερμηνεύοντες, καίτοι πάλαι τὸ οὖς οὐκ λο 
3 "““ ΛΥῚ Χ “ ’᾽ ϑ ’ “ ’ ᾿ ς 

ἐντρι βῆ τε καὶ ἐν ἔθει τῶν τοιούτων ἐχόντων τινῶν' δεδόσθαι γε μὴν ὁ 

θεσπέσιος Παῦλος τοῖς τότε τὴν χάριν διισχυρίζεται τὸ γλώσσαις 

λαλεῖν, οὐχ ὡς μοῖρα χαρίσματος, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τάξει σημείου τοῖς πι- 
στοῖς" καὶ δὴ καὶ προτρεπτικὸν παρετίθει λόγιον οὕτως ἔχον" ““ ὅτι 
“ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἑτεροχείλεσι λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, 559 

“ καὶ οὐδ᾽ οὕτως πιστεύσουσιν" ἔνειμε διαφόρως τὸ Πνεῦμα τὴν 
τῶν χαρισμάτων διανομήν" ἵνα ὥσπερ, φησὶ, τὸ παχὺ δὴ τοῦτο 

καὶ ἀπὸ γῆς σῶμα συνέστηκεν ἐκ μορίων, οὕτω καὶ ὃ Χριστὸς, 
ΜΝ Ν Ὁ“ 3. ὦ ἤ εἐ 9 “ Α “ ς » ἤτοι τὸ σῶμα αὑτοῦ, τουτέστιν ἡ ἐκκλησία, διὰ πολλῆς ἁγίων 
πληθύος εἰς ἑνότητα τὴν νοητὴν, τελειοτάτην ἔχει τὴν σύστασιν. 30 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----ὅτε τοίνυν ἔμελλον οἱ τῆς ὑφ᾽ ἡλίῳ μυσταγω- 
᾿ ’ ς »ν λν Ν -- δ » 4 

γοι, γλωσση τε ἁπάσῃ καὶ εὔνει παντὶ προσλαλεῖν τὸ εὐαγγελικὸν 

δηλονότι καὶ σωτήριον κήρυγμα, σημεῖον ἐδίδου τὰς γλώσσας αὐ- 

τοῖς. Ἄνδρες ὄντες Γαλιλαῖοι καὶ τεθραμμένοι κατὰ τὴν Ἶου- 

5 ψέεῖῦθα 8 λαῷ υδαϊε δ(ἀ διαφ. δι ρρὶ. τϑα. ἢ}. ἰὴ τηδγρίο. 
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δαῖαν, Ἕ βραῖοι τὲ καὶ ἐξ Ἑβραίων, Μήδοις τὲ καὶ Πάρθοις, 

καὶ μέντοι καὶ ᾿Ελαμίταις, καὶ τοῖς ἐκ μέσης οἰκούσης ποταμῶν, 
Κακκαδόκαις τὲ καὶ Αἰγυπτίοις, ταῖς αὐτῶν προσελάλουν γλώσ- 

σαιφ᾽ καὶ διεπεραίνετο μὲν τὸ χρῆμα αὐτοῖς τῇ τοῦ Πνεύματος 
3 ,ὔ , ᾽ ᾿: , Ν ς (ἐΥὖ Σ ὦ ὃ 
«εργείᾳ καὶ 'χάρετι" γέγραπται γὰρ, ὡς “ ὠφθησαν αὑτοῖς διαμε- ς 
“«΄»ν»7ὔ » εν ν᾽ ΔΝ κ᾽ ἔρον Σ ΩΝ , ᾿ ριζόμεναι γλῶσσαι ὥσει πυρὸς καὶ τὰ ἑξῆς. ἀλλὰ τρόπος μὲν 
3 ’ , , 4 ᾿ 3 ’ὔ μὴ Ν ασ 

οἰκονομίας τὸ δρώμενον ἦν" συνίσταν δὲ οὐ πάντες. ἐπειδὴ δὲ ἅπαξ 

ταῖς ἑτέρων γλώσσᾳις ἐλάλουν, ἐπίδειξιν ὥσπέρ τινα τὴν διὰ τοῦ 

Πνεύματος ποιούμενοι χάριν, καὶ φιλοκομπίας ἀφορμὴν δεχόμενοι 

τὸ σημεῖον, ῥάθυμοι μὲν ἦσαν τὸ δεῖν τοῖς ὄχλοις τὰ ἐκ τῶν ἁγίων το 

προφητῶν διαλέγεσθαι, καὶ τοῖς εὐαγγελικοῖς συναγορεύειν δόγμα- 
σιν' ὡς ἄνωθέν τε καὶ ἐκ πολλοῦ προκεκηρυγμένου' ἀποσεμνυνό- 

βένοι δὲ ὡς ἐπὶ μόνῳ τῷ δύνασθαι γλώσσαις λαλεῖν, τούτον τε καὶ 

μόνου μεταποιεῖσθαι δεῖν ὥοντο᾽ καὶ τὸ πρᾶγμα ἦν ἐν σπουδαῖς 

ταῖς προυργιαετάταις. Ις 
ΓΡητορίον τοῦ ϑεολόγου. ᾿Εν γλώσσαις δὲ, διὰ τὴν πρὸς τὸν 

΄ Ε] ’ὔ ᾽ Α “ ’᾽ , ᾿ ᾽ὔ ᾿ς ἮΝ 
λόγον οἰκείωσιν" πυρίναις δὲ, ζητῶ πότερον διὰ τὴν κάθαρσιν' οἶδε 

γὰρ ὃ λόγος ἡμῶν καὶ πῦρ καθαρτήριον, ὡς πολλαχόθεν βουλομένοις 

ὑπάρχει μαθεῖν ἢ“ διὰ τὴν οὐσίαν πῦρ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ πῦρ 
᾽ὔ 4 ’ ’ Α Α Α “ ὔ 

καταναλίσκον τὴν μοχθηρίαν᾽ μεριζομέναις δὲ, διὰ τὸ τῶν χαρισμά- 2ο 
τῶν διάφορον" καθεζομέναις δὲ, διὰ τὸ βασιλικὸν, καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς 
ε » 4 ἢ 3 Ἁ Ἁ φ ΄ Α .}23 ἐς ζ΄ δὲ 
ἁγίοις ἀνάπαυσιν" ἐπεὶ καὶ Θεοῦ θρόνος τὰ Χερουβέμ᾽ ἐν ὑπερῴῳ δὲ, 

εἰ μή τῷ περιεργότερος εἶναι δοκῶ τοῦ δέοντος, διὰ τὴν ἀνάβασιν τῶν 

δεξομένων καὶ τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν ἐπεὶ καὶ ὕδασι θείοις ὑπερῷά 
, 4 ς ιν , 9 Ἢ 9ν » ε , 

τινα στεγάζονται. δὲ ὧν ὑμνεῖται Θεὸς" καὶ Ἰησοῦς αὐτὸς ἐν ὑπερῴῳ 25 
" [4 “ ων λ ἐεἐ ’ ’ , 53,.2).»ϑ ὦ 

τὸν μυστηρίου κοινωνεῖ τοῖς τα υψηλότερα τελουμένοις" ιν ἐκεῖ 

καραδειχθῆ. ὅτε τὸ μέν τι καταβῆναι δεῖ Θεὸν πρὸς ἡμᾶς, ὃ καὶ 
᾿ς 5ν ἢ , . λῶν :νν 2 “- . πρότερον ἐεὶ Μωσέως οἷδα γινόμενον" τὸ δὲ ἡμᾶς ἀναβῆναι, καὶ 

οὕτω γενέσθαι κοινωνίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, τῆς ἀξίας σνγκιρνα- 

μένης" ἕως δ᾽ ἄν ἑκάτερον ἐπὶ τῆς ἰδίας μένῃ, τὸ μὲν περιωπῆς, τὸ 30 
δὲ ταπεινώσεως ἄμικτος ἡ ἀγαθότης" καὶ τὸ φιλάνθρωπον ἀκοινώ- 

νγητον καὶ χάσμα μέγα ἐν μέσῳ καὶ ἀδιάβατον᾽ οὐ τὸν πλούσιον 
τοῦ Λαζάρα μόνον καὶ τῶν ὀρεκτῶν Ἂ βραὰμ, κόλπων διεῖργον, τὴν 

δὲ γενητὴν φύσιν καὶ ῥέουσαν, τῆς ἀγεννήτου καὶ ἑστηκνίας. 

ο δ!ς (οά. 
Ὦ 2 
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Τίμησον τὴν ἡμέραν τοῦ Πνεύματος" ἐκίσχες μικρὸν τὴν γλῶτ- 
ταν εἰ δύνατον, περὶ ἄλλων γλωσσῶν ὁ λόγος" ταύτας αἰδέσθητι ἢ 

φοβήθητι μετὰ πυρὸς δρώμενας. 
Σπτήρου. Οὐκ εἶπε πυρὸς, ἀλλ᾽ “ ὡσεὶ πυρὸς, οὐ γὰρ ἦν πῦρ 

τὸ φαινόμενον" ἀλλὰ πῦρ ἐνομίζετο, ἣ ἐφαίνετο. διατί δὲ τὸ πῦρ 5 

τοῦ Πνεύματος πρόδρομον εἰς φόβον ἐγεῖρον τοὺς ἀποστόλους"; τὸ 

εὖρ ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιφάνεια" καὶ ἵνα μὴ εἰς ὕβριν ἐκλά- 
βοις τότε τὴν ἁγίαν καὶ προσκυνητὴν φύσιν πυρὸς ὄψει φανείσαν, 

ἑρμηνεύει τὰ νέα τὰ διὰ Μωῦσέως γινόμενα. λέγει Μωῦσῆς “ καὶ 

“ἣν τὸ εἶδος τοῦ Θεοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ ὡς πῦρ καιόμενον." το 
ὅρα καὶ τὴν λέξιν συμφωνοῦσαν, ἐκείνη ἡ δόξα τοῦ Ἰσραὴλ ὡς 

πῦρ᾽ οὐκ εἶπεν πῦρ, ἀλλ᾽ ὡς πῦρ' καὶ ὧδε ὥφθησαν γλῶσσαι, ὡσεὶ 
πυρὸς διαμεριζόμεναι" πρόσεχε, παρακαλῶ, τὸν τρόπον πῶς ἐγένετο" 

οὐκ ἐφάνησαν εὐθέως γλῶσσαι, ἀλλὰ πῦρ πολύ᾽ εἶτα ὥσπερ κατε- 
μένετο τὸ πῦρ καὶ διεμερίζετο εἰς γλῶσσαν. τίνος μερίζοντος τς 

τίνος μεριζομένου ; οὐχ ἡ φύσις τοῦ Πνεύματος ἐμερίζετο, ἀλλ᾽ 
ἣν τὸ μερίζον τὸ Πνεῦμα, τὸ δὲ μεριζόμενον ἡ δωρεὰ τοῦ Πνεύμα- 

τος" τὸ γὰρ Πνεῦμα οὐ διαιρεῖται, ἀλλὰ διαιρεῖ. ““ ὥφθησαν διαμε- 
“« ριζόμεναι ὡσεὶ πυρός" διατί γλῶσσαι ; ἐπειδὴ κηρύγματος ἦν ἡ 
σταύὔρωσις, ἵνα τὸ σχῆμα ἑρμηνεύση τὴν ἐνέργειαν" ὅτι ὑπὲρ ἄλλου λο 

τινὸς οὐ δίδοται τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει γλωσσῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ τὸ 
κήρυγμα ἀνθῇ οὖν τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας" καὶ ἃ ἔλιπε τῇ 

φύσει τῶν ἁλιέων διὰ τὴν ἀπαιδευσίαν, ταῦτα δοθῆναι δὲ αὐτῶν" 

ἕνα παρ᾽ αὐτῶν λαλούμενα διαφόροις γλώσσαις, καὶ ὑπερβολὴν 

δωρεᾶς ἔχοντα, φωτίζη τοὺς ἀκούοντας. Ἔδει δὲ καὶ πυρὸς ἔχειν ας 
δύναμιν, εἰς τὸ ἀναλῶσαι πᾶσαν τὴν ἐν τῷ κόσμῳ ὑλομανοῦσαν 

ἁμαρτίαν καὶ ὥσπερ τὸ πῦρ ἔχει τὴν φωτιστικὴν καὶ καυστικὴν 

δύναμαν, οὕτως ὃ λόγος τῶν Ἀποστόλων καὶ ἐφώτιζε τοὺς πιστεύ- 
οντας καὶ ἀνήλισκε τοὺς ἀντιλέγοντας. Τοιαύτην εἶχεν γλῶσσαν 

πυρὸς Παῦλος" ἦν κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ τὸν ἀνθύπατον ἐφώτισεν καὶ 30 

᾿Ελύμων τὸν μάγον ἐτύφλωσεν' τῇ αὐτῇ δυνάμει κἀκεῖνον φωτί- 
σας, καὶ τοῦτον τυφλώσας. 

Σετήρονυ Ἀντιοχείασ. Μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον τοῦ 

μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἐπ- 

ο εδβυηῖ ἀπο [0]. χφυιδ ϑυρρίανίτηυβ ε Οοά, Οοἰ δ η. ΧΧΥ. νᾷ Οοὰ. 
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αγγελίαν τῆς ἀψευδοῦς ἐκείνης φωνῆς, ἐν πυρίναις γλώσσαις τοῖς 
Ἀκοστόλοις τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεφοίτησεν" οἷ τοῖς ἁπάντων 
τῶν ἐθῶν γλώσσαις λαλοῦντες, καὶ τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν 

κηρύττοντες, ἐδήλουν, ὡς ὃ πάλαι τὴν τῶν ἀνθρώπων φωνὴν μίαν 

οὖσαν εἰς πολλὰς διελὼν, νῦν τὰς ἁπάντων γλώσσας εἰς μίαν ς 

τνοὴν συνήρμοσεν. 
Τοῦ αἰτοῦ ἀπὸ λόγου κε. Καὶ ἐν πυρίναις γλώσσαις τοῖς 

Ἀποστόλοις ἐπεφοιτᾷ" διὰ μὲν τοῦ πυρὸς δεικνύον, ὡς ταὐτόν ἐστι 

τὴν οὐσίαν καὶ τὴν δόξαν ἐκείνῳ τῷ ἐν πυρὶ καταβεβηκότι πρὸς 

τὸ ὄρος Σινᾶ καὶ τὴν βάτον τὴν ἀκατάφλεκτον, καὶ τὸν Μωῦσέα το 

μυσταγωγήσαντι" διὰ δὲ τῶν γλωσσῶν, ὡς σύγγενές ἐστι καὶ οὐκ 
ἀλλότριον τῆς τοῦ Ὑἱοῦ καὶ Λόγον θεότητος" γλῶσσα γὰρ καὶ 
λόγος πολλὴν ἔχει πρὸς ἄλληλα τὴν ἐγγύτητα, καὶ τὰ τοῦ νοῦ 

κιγήματα διωγγέλλουσιν. 

Σχόλιον. Διὰ γλωσσῶν διεμέρισεν ἅπαν τὸ γένος, καὶ διὰ τς 
τοῦτο διὰ γλωσσῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος πάλιν ἐξισυνήγαγε πάντας 
ἐπὶ τὸ αὐτό. 

Σκτήρον ἐπισκόποτ Ἀντιοχείας. “ἵνα τὰς ἀκάνθας κατα- 
φλέξωσιν, ἃς ἡ παράβασις τοῦ Αδὰμ, κατεφύτευσεν. 

Διδέμου. Ἀναλαμβανόμενος ἀπὸ τῶν μαθητῶν Ἰησοῦς εἶπεν, χο 

μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας ἐπελεύσεσθαι ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιον. μετὰ δέκα ἡμέρας τοῦ ταῦτα λεχθῆναι, συμπληρωθείσης 
τῆς Πεντηκοστῆς ἡμέρας παρέσχεν δαψιλῶς αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα" ὡς 

Ἐληθῆναι αὐτοῦ ἕκαστον τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν ὄντων μετ᾽ αὐ- 

τῶν ἐν τῷ ὑπερῴῳ, ἔνθα ἦσαν κατιόντος τοῦ Πνεύματος" ὠφθησαν 2 Ρ 

γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς, αἷ καὶ ἐκάθισαν ἐπὶ ἕκαστον αὐτῶν" ση- 

μαΐει δὲ ἡ γλῶσσα ἡ πυρίνη τὸν εὐκίνητον καὶ διάπυρον λόγον 
κατὰ τὸ “ἄργυρος πεκυρώμενος γλῶσσα δικαίου" κᾶς οὖν ᾧ δίδοται 

λόγος σοφίας καὶ ἱ γνώσεως, τετύχηκε τοῦ προκειμένου χαρίσματος" 
Ἧ εὐχάριστος εἶπεν, τ Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας, τοῦ 40 

“γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν δὴν 

᾿Εκάθισέ τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. 
Τοῦ Χρυσχοστόμου. Τουτέστι παρέμενεν, ἐπανακαύσατο" τὸ 

γὰρ καϑίσαι τοῦ ἕδραίον ἐπισημαντικὸν καὶ τοῦ μεῖναι" ἄρα ἐπεὶ 
ᾳ ᾧ (οά. 
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τοὺς δώδεκα ἦλθεν; οὐχί' ἀλλ᾽ ἐκὶ τοὺς ρκ᾽ οὐ γὰρ ἂν ἁπλῶς 

παρήγαγε τὴν μαρτυρίαν τοῦ προφήτου ὃ Πέτρος λέγων" “καὶ 

“ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεὸς, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 
““Πνεύματός μου ἐεὶ πᾶσαν σάρκα," καὶ τὰ ἑξῆς. 

Σετηριανοῦ ἐπισκόπου Γαβάδλων. “"᾿Ἑκάθισεν ἐφ᾽ ἕνας 
“ἐ ἕκαστον αὐτῶν" ἦν ἰδεῖν ὑπὲρ κεφαλῆς πάντων τῶν ἁγίων 

πῦρ οὐ καῖον, ἀλλ᾽ ἁγιάζον καὶ καταλάμπον. Διατί οὖν τὰς 
γλώσσας οὐκ ἐπὶ τοῦ στόματος ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς κεφα- 

Ξ ,» » ὄΪἼ 953»ϑ κᾳ “ ᾿ 3 ν»- 7 
λής ; εἰκότως οὖν εἰς τὴν γλῶσσαν, τοντέστιν εἰς τὸ τῆς φύσεως 

ὄργανον, ἐδόθη τὸ Πνεῦμα ἵνα μὴ νομίσωσιν ἐκ τῶν ἰδίων λαγόνων τὸ 
ν.» “ , , ἣ ἃ Ν Σ Η 3 ), 

καὶ ἐκ τοῦ ἰδίου στόματος προφέρειν, ἃ μὴ εἶχον ἀλλ᾽ ὡσ- 
4 9 , ,.,»λνο ᾽ Ν Α “« φ, 

περ εἰς οὐρανὸν τὰ ὕδατα λαμβανόμενα τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων 
7 νι}. “-««5 ΨφΦ ᾽ 4. Ν Α ΄ 

καταλαμβάνουσι, και ἀπὸ τῶν νψωμάτων ἐπι τὰς φάραγγας κατα- 
᾽ ἰκά μ᾿ Ν . 2 4 φ φ“᾿ 

φέρονται, οὕτως τὴν κορυφὴν ὡς ρος καταλαμβάνουσα ἡ τοῦ 
’ 7 9 ’ , 4 ΛΝ “« ΄ “ῳ. 

Πνεύματος χάρις, ἐκεχωρήγησε λοιπὸν ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῷ ἐγ- τις 
φ᾿ “Φ Α κεφάλῳ' εἶτα τῷ στόματι καὶ τῇ καρδίᾳ, καὶ ὅλον δι᾿ ὅλον τὸν 

ἄνθρωπον ἐπλήρωσεν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς. Διατί δὲ πάλιν ἐπὶ τὴν 

κεφαλήν; ἐπειδὴ οἱ Ἀπόστολοι ἐχειροτονοῦντο τῆς οἰκουμένης 

διδάσκαλοι" χειροτονία δὲ ἄλλως οὐ γίνεται, εἰ μὴ ἐν τῇ κεφαλῇ; 
ὑπὸ γὰρ τοῦ Σωτῆρος εἰ καὶ προεχειρίσθησαν Ἀπόστολοι, ἀλλ᾽ οὐ 2ο 

οὶ 9 ’ δ. 3 ᾽ὔ Ἁ ΄᾽ 4 ’ οὶ τῆς οἰκουμένης" τὴν Ιουδαίαν δὲ μόνην ἐπιστεύθησαν" ὅθεν παρ- 

ἤγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτήρ “ εἰς δδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς 
“« χὅλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε" πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ 

“ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ." τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ 
ῇΥ͂ 9 δῷ ΄ῳ 9 ἣ 3 , Ω .] ’ 

Αγιον ἐκιδημῆσαν χειροτονεῖ αὐτοὺς ᾿Αποστόλους τῆς οἰκουμένης, ᾿ς 
᾽ “ 9 “ Ἁ 9 Ν 938. “ὍΦ ΄ ᾿ 4 πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ εἰ μὴ ἐδέξαντο τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν, 

οὐκ ἄν ἐνεχειρίσθησαν τὴν ἀποστολὴν τοῦ κόσμου. μαρτυρεῖ τούτοις 

τοῖς ῥήμασιν αὐτὸς ὁ δεσπότης" ““ καὶ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόν- 

“τος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες 

““ ἔν τε Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ 30 
φ φῶ ΄ῳ “« Ὁ 

“ἕως ἑσχάτον τῆς γῆς" τὴν μὲν γὰρ ἀπαρχὴν παρὰ τοῦ Σωτῆρος 
Ν , Α, ΄ Ν “. ’ 4949 7 κ Ἁ σ΄“. 

ἔλαβον, τὸ δὲ τέλος «παρὰ τοῦ ΠἸνεὐματος" ἀνώτερον οὖν τὸ [Ϊνεῦμα 

τοῦ Ὑἱοῦ; οὐ" ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁ Πατὴρ τὰ μείζονα τῷ Ὑἱῷ δεδωκὼς, 
ς , 9 9 φ᾿, “4 ς φᾺ ΩΝ ’ φ᾿ ᾿ 
ἑαυτὸν οὐκ ἐλαττοῖ" οὕτω καὶ ὁ Ὑἱὸς τῷ Πνεύματι παραχωρῶν τὰ 

μείζονα, τὴν ἑαντοῦ δόξαν οὐκ ἐλαττοῖ" τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπι- 35 
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φαιτήσαντος προεχειρίσθησαν οἱ Ἀπόστολοι τῆς οἰκουμένης" τὸ 
Ἧ 4 ’ 4" φῷ φω “2 ’ὕ ’; γὰρ τὰς γλώσσας ἐπὶ τῶν κεφαλῶν φανῆναι, δείκνυσι χειροτονίας 

σχῆμα πῶς ὑπὲρ κεφαλῆς τίθεται ἡ χειροτονία διὰ τὴν τῶν 

ἀναγκαίων καὶ ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἀκολουθίαν. ὅρα γὰρ 
Ὡ 3 “- , -4ἄ4χζὮζ 59 7 Ἁ “ 9 Ν Ἁ 3 9 
ὅτι ἐντεῦθεν καὶ ἕως νῦν ἐκράτησε τὸ πρᾶγμα. ἐπειδὴ γὰρ ἀόρατος 9 
ε “ ἔ ’ ’ 9 ΄ 9. ἃ “ “ὁ ΄ ᾽ 

ἡ τοῦ Αγίον Πνεύματος ἐπιφοίτησις, ἀπὸ τῆς τοῦ Ἁγίον Πνεύματος 

διδασκαλίας ὃ νόμος εὕρηται τοῦ εὐαγγελίον" ἐπιτίθεται τῇ κεφαλῇ 
τοῦ μέλλοντος χειροτονεῖσθαι τὸ εὐωγγέλιον᾽ καὶ ὅτ᾽ ἂν ἐπιτεθῇ, 
οὐδὲν ἄλλο ἔστιν ἰδεῖν ἢ γλῶσσαν πυρὸς ἐκικειμένην τῇ κεφαλῇ; 

γλῶσσαν, διὰ τὸ κήρυγμα πυρὸς, διὰ τὸν λέγοντα' “πῦρ ἦλθον το 
“ βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί ἤθελον, εἰ ἤδη ἀνήφθη : “ἐκάθισεν 

“ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν" οὐκ εἶπεν ἑδράσθη" οὐκ εἶπεν κατήντησεν, 

ἀλλ᾽ ἐκάθισεν ἵνα δείξη ὅτι πᾶς ἄνηρ δουλεύων Θεῷ καὶ δεχόμε- 
νος λειτουργίαν, θρόνος ἐστιν Θεοῦ. οὐκ εἶπεν ἐπεπόλευσεν ἑκάστῳ, 

ἀλλ᾽ ἐκάθισεν ἐκάνω" καὶ ἣν Πέτρου ἡ κεφαλὴ θρόνος τοῦ Ἁγίου τς 

Πνεύματος, καὶ Ἀνδρέου καὶ ἑκάστου αὐτῶν" ὁμοίως ἦν ἰδεῖν ἐπι- 
᾽ 3 "“ Ἁ φω Λἦ “ ’ Ν ἢ 

καθήμενον αὐτοῖς τὸ πῦρ' καὶ ἐννοῆσαι φύσιν, ὄψει μὲν ἕτερα 

δεικνύουσαν, τῇ δὲ ἐνεργείᾳ ἄλλα παριστῶσαν. 

4 Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ᾿Αγίου. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐ λαμβάνουσιν ἕτερον σημεῖον, ἀλλὰ 10 

τοῦτο πρῶτον ξένον γὰρ ἤν καὶ οὐ χρεία ἦν ἑτέρον σημείου" 

“ἐκάβισεν" φησὶν “ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν" ὅρα μοι πῶς οὐκέτι ἀλ- 

γεῖ ἐκεῖνος ὁ μὴ αἰρεθεὶς" ὡς ὁ Ματθίας, καὶ “ ἐπλήσθησαν ἅπαντες 

φησίν' οὐχ ἁπλῶς ἔλαβον τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν, ἀλλ᾽ “ ἐπλή- 
{« 93 

σδησαν. 25 

Κυρίλλου ἐκ τὴς Ἰωὴλ ἑρμηνείας τόμου Ββ5 Ἀπσεφθέγ- 

γοντο δὲ προφητεύοντες, ἤγουν συνιέντες τε καὶ λέγοντες τὰ διὰ 

τῶν ἁγίων προφητῶν ἐπὶ Χριστῷ μαρτύρια, καὶ τὰ δι’ ὧν ἦν 
Δ φςῚ. “ 9. 4 , 3 ’ 9 ἢ Ύ , εἰκὸς ἑτοίμως εἰσιέναι πρὸς εὐπείθειαν ἀναπεπεισμένους εὖ μάλα 

τοὺς ἀκροωμένους, ὡς ἐνέστηκε λοιπὸν ὃ τῆς εὐδοκίας καιρός" καὶ 30 

τὰ πάλαι διὰ νόμον καὶ προφητῶν ἐπὶ Χριστῷ προαπηγγελμένα 
τρὸς πέρας ἥκει λοιπόν οὐκ οὖν προεφήτενον ἁπάσῃ γλώσσῃ 

Ῥ ἴῃ πιδιρ. γρ. «ροστωγμάτων. ᾳ ἦλθεν βαλὴν Οοά. Τ ἐρε- 
θείς (σά. 
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λαλοῦντες" προαναφωνοῦντος Θεοῦ διὰ φωνῆς ἁγίων καὶ τοῦτο" 

γέγραπται γὰρ “ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις 
“« λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως πιστεύσωσιν." τοῦτό σοι 

συνεὶς καὶ ὃ θεσπέσιος Παῦλος εἰς σημεῖον δεδόσθαι τοῖς ᾽ἴου- 

δαίοις ἐφ᾽ ἑκάστην πολυγλωσσίαν τὴν ἀπαρχὴν" ἤτοι τὸ γένος. ς 
ΣΕΤΗριανοῦ Γαβάλων. “ Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύ- 

“ἐ ματος Ἁγίου." ἐδείχθη πρῶτον ὅτι ἐκάθισεν μὲν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ" 
ἀκὸ δὲ τῆς κεφαλῆς ἐπληρώθη ὁ ἄνθρωπος" ““ ἐπλήσθησαν Πνεύ- 

“Ἅ ματος καὶ ἤρξαντο λαλεῖν, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδον αὐτοῖς." 

αὐτὸ διαιρεῖ; αὐτὸ δίδωσι λαλεῖν" καὶ τῷ κηρύττοντι καὶ τῷ το 
λαλοῦντι" οὔτε μαρτυρῆσαι ἔστιν ἀνδρὶ, μὴ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου 
χωρηγουμένῳ᾽ “ καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδον αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι"" 

οὐ γὰρ ἐξ ἑαυτῶν ἐφθέγγετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ Ἁγίον Πνεύματος. 
λοιπὸν ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ὠκονόμησεν ἀπαρχῆς τοῖς Ἀποστόλοις 

ἔμπρακτον εἶναι τὸν λόγον τίς γὰρ χρεία ἣν κηρύκων, τῶν ἀκον- 5 
ὄντων οὐκ ὄντων ; τίς γὰρ χρεία σπόρον, τῆς γῆς μὴ ἀνανεωθείσης : 

ἐπεὶ οὖν ἐχρὴν τὴν ἀπαρχὴν τῶν ἐθνῶν ἐξ αὐτῶν τῶν προοιμίων 
τάξιν λαβεῖν, ἐπάγει ὁ συγγραφεὺς “ καὶ ἤρξαντο λαλεῖν γλώσ- 

“σαις,᾽" καὶ τὰ ἑξῆς. 

Καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ 2. 
Πνεῦμα ἐδίδου αὑτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Τίνος ἕνεκεν πρὸ τῶν ἄλλων χαρισμάτων 
τὸ τῶν γλωσσῶν ἔλαβον οἱ Ἀπόστολοι ; ἐπειδὴ πανταχοῦ διέρ- 
χεσθαι ἤμελλον καὶ ὥσπερ ἐν καιρῷ τῆς πυργοποιΐας ἡ μία 
γλῶττα εἰς πολλὰς διετέμνετο, οὕτω τότε αἷ πολλαὶ γλῶσσαι 25 
πολλάκις εἰς ἕνα ἄνθρωπον ἤεσαν' καὶ ὁ αὐτὸς καὶ τῇ Περσῶν 

καὶ τῇ Ρωμαίων καὶ τῇ ̓ Ινδῶν καὶ ταῖς πολλαῖς διελέγετο γλωσ- 

σαῖς, τοῦ Πνεύματος ἐνηχοῦντος αὐτῷ" καὶ τὸ χάρισμα ἐκαλεῖτο" 

χάρισμα γλωσσῶν, ἐπειδὴ πολλαῖς ἀθρόον ἠδύνατο λαλεῖν φὼω- 

γαῖϊς. 39 

Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾿Ιουδαῖοι ἂν- 
δρες εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 

5. δὶ νδοιυϊϊ βραυμ ἰῃ Οοά. ἴ λαλῦν Οοἀ. Ὁ Ηΐπο ἀδπυο 
ἄἀοδον. Οοὰ. ΝΟ. 
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Οὐκ ἂν εἶπε παντὸς καὶ τῶν Ἀποστόλων ὄντων ἐκεῖ" εἰ μὴ καὶ 

οἱ ἄλλοι μετέσχον οὐ γὰρ ἂν αὐτοὺς ἄνω καὶ κατ᾽ ἰδίαν προειπὼν 
Λ..»49 Ά δῷ “υ 9 ᾽᾽ ΄ 3 . Ὁ 3 καὶ ὀνομάστι, νυν συνῆψεν ἐν τοιουτῷῳ πράγματι" εἰ γὰρ ὅπον εἰ- 

πεῖν ἦν, ὅτι παρῆσαν, κατ᾽ ἰδίαν τῶν Ἀποστόλων μνημονεύει, πολλῷ 

μᾶλλον ἐνταῦθα. 4 
Τοῦ Χρυσοστόμον. Τὸ κατοικεῖν εὐλαβείας ἦν σημεῖον, ἀπὸ 

τοσούτων ἐθνῶν πατρίδας ἀφέντες καὶ οἰκίαν καὶ συγγενεῖς, ἐκεῖ 

οἰκεῖν. 

Αντὶ τοῦ ἀπὸ πολλῶν ἐθνῶν τὸ γὰρ παντὸς ἐπὶ πολλῶν ἐκλαμ- 
βάσει ἡ γραφὴ ὑπερβολικῶς χρωμένη" οὕτως εἴρηται καὶ τὸ “ ἐκ- τὸ 
ἐἐ ι΄ 8᾽}Ν “ ’ ’ 4 Ν “ ’ .3᾽ Ν Α . “ ,’ χεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐκὶ πᾶσαν σάρκα" καὶ τὸ ““ οἱ πάν- 

“τες τὰ ἑαντῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ." καὶ τὸ, “ οὐκ 

“ ἔστ, δίκαιος οὐδὲ εἷς" ἀπὸ τοῦ καθόλου τοὺς πόλλους σημαίνουσα. 
σ 9. δ Ν ν ’ Ν “3 “ , 
ἵνα δείξη αὐτοὺς κατὰ τὸν νόμον τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ φαίνεσθαι 
φῷ οῳῷ φω 4.4 ἦ [Ω φ'Ὃ 

ἐν τῷ ναῷ᾽ ἐκεῖ ᾧκουν οἱ ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν. 1ς 

Διδέμον. Τὸ ἀπὸ παντὸς ἔθνους ἁπλούστερον ἐκληπτέον' ἶσον 
᾽ “ ι. ἢ λἈ “ ς ΓΡ 7 ’ 9 ᾽ 

δυνάμενον τῷ ἀπὸ πολλῶν μᾶλλον δέ τις βιαιότερον ἐπιχειρήσει 
Ν 9 “.φ 93 Α “ ε 

λέγων ἐπ; τοὺς εὐλαβεῖς ᾿Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ᾿ἱερουσαλὴμ. 

φησὶ, τὸ ἀπὸ παντὸς ἔθνους δηλοῖ τῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ, ὄντων" οἷον, 

λόγον χάριν ἤἥτωσαν τὰ πάντα ἔθνη ἑβδομήκοντα᾽ ἀπὸ τούτων τῶν 2ο 

ἑβδομήκοντα, τινὰ ἔθνη ἐτύγχανεν ἐν τῇ ἱερουσαλήμ᾽ φέρε ἀπὸ 

τούτων εἴκοσιν οἱ ὄντες εὐλαβεῖς ᾿Ιουδαῖοι ἐν τῇ Ϊερονσαλὴμ. ἐλά- 

λουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ" ὡς τὸ ἀπὸ παντὸς ἔθνους μὴ καθάπαξ 

εἰρῆσθαι, ἀλλὰ τοῦ ὄντος ἐν τῇ Ἱερουσαλήμ. ἐὰν δὲ ἔθνη εἴκοσιν 

ὑποθώμεθα ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ εἶναι, μὴ νομιζέτω τις ἐξ ὁλοκλήρου ἃς 

τὰ εἴκοσιν ἔθνη εἶναι; ἐν τῇ 'Ιερουσαλήμ᾽ ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων τινὰς 

ἀνῇρώπους" συμφώνως τούτους νοῆσαι σπουδαστέον, καὶ τὴν προ- 
΄ Ὁ Φ7ὺ Ν 3 ΄ “- “ [4 ἐς " “ῳ φητείαν τοῦ ᾿Ιωὴλ τὴν ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ λέγουσαν “ὁ ἐκχεῶ 

« 3 ἃ “Ὸ ,’ 4 4 .λ “Φ ᾽; 4 3 Ν Ν 

ἅπο τὸν πνεύματὸς μὸν ἐπ’ πᾶσαν σάρκα, ἀλλὰ τὴν παρε- 

σκενασμένην δέξασθαι τὸ Πνεῦμα δίδοσθαι αὐτὸ ῥητέον. 40 
᾽’᾽ Ά ζω ζω] ’ ζω. ον ΄΄ὸ 

6 Ϊενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθε τὸ πλῆθος. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Ετειδὴ γὰρ ἐν οἰκίᾳ ἐγένετο τὸ γινόμε-: 

9 2 Υ γον, εἰκότως ἔξωθεν συνέδραμον. 
Τοῦ αὐτοῦ. Διὰ τὴν τῶν ἐθνῶν δωρεὰν αἱ γλῶσσαι" ἔδει οὖν 

τὴν ἀκαρχὴν τῶν ἐθνῶν ἐκεῖθεν λαβεῖν τὸ σημεῖον. ἐγένετο ἄφνω 3 ς 

Ἑ 



46 ἙΡΜΗΝΕΙΑ 11.,. 

ἐκ τοῦ οὐρανὸῦ φωνὴ, ἵνα καὶ ἐκ τοῦ γενομένον συναχϑῇ τὸ πλῆθος" 
οἶδας δὲ τῶν ἀνθρώπων τὸ φιλοπράγμον, ὅτι οὐκ ἀνέχεται ὁ 
ἄνθρωπος μὴ ἐρωτῆσαι" σεισμός ἐστιν; ἄνεμός ἔστι ; Θεὸς ῴκο- 
γόμησε τοῦτο" εἶτα λέγουσιν οὐ. ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ τοῦ σταυρα- 

θέντος Πνεῦμα Ἅγιον ἔλαβον" ἤρξαντο πάντες οὐχ, ὡς φίλοι τέως, ς 
ἀλλ᾽ ὡς θεωροὶ τοῦ ξένον θεάματος ἑστάναι" ““ γενομένης δέ, φησι, 
“ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος, καὶ συνεχύθη" διὰ τὸν φό- 

ἊΨΦ ’ . Ν ’ 3 ’ φ ’᾽ Α Ἁ ’ 

βον' καὶ ἵνα δείξῃ ὅτι τὴν σύγχυσιν εἰργάσατο ὁ φόβος, καὶ τὸ ξένον 

τοῦ θεάματος, λέγει, συνεχύθησαν τῷ φόβῳ" ἔστιν οὖν σύγχυσις 
͵ὕ 4 .. κ “4 “ 3 

κατάστασιν ἐργαζομένη" ὅταν συγχέη σε φόβος Θεοῦ, εἰς κατά-το 
’ Ν Ν “ φ 4 ; νυξιν φέρει" συνεχύθης διὰ τὴν συνείδησιν τῶν ἁμαρτημάτων 

κατέστης διὰ τὴν ἐλείδα τῆς μετανοίας. 
ΝὍῬ Φ “- Καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ δια- 

λέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 

Τοῦ Χρυσοστόμοι, Εἰκότως" ἐνόμιζον γὰρ αὐτῶν παδδος ἔχειν Τ' 

τὸ πρᾶγμα διὰ τὴν γενομένην τόλμαν κατὰ τοῦ Χριστοῦ" καὶ τὸ 
συνειδὸς κατέσειεν αὐτῶν τὰς ψνχὰς, ἐν χερσὶν ἔτι οὔσης τῆς 

ΟΡ. δ ᾽ ΕΟ: ’ 
σφαγὴής" καὶ πάντα αὑτοὺς επτόει. 

᾿Εξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον. 
Τοῦ αὐτοῦ, ᾿Ἑξίσταντο καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες" ““ οὐκ ἰδοὺ 2ο 

“ πάγτες οὗτοι" πρὸς τοὺς Αποστόλους ἑώρων; δρᾶς ἐξ ἀνατολῶν εἰς 
δυσμὰς αὐτοὺς τρέχοντας" “ἕτεροι διαχλενάζοντες ἔλεγον, ὅτι γλεύ- 
“ὁ κους μεμεστωμένοι εἰσίν" ὦ τῆς ἀνοίας" ὦ τῆς κακίας τῆς πολ- 
ὡς ᾽ ΠῚ ᾿ . δ 7, “ » » ς , λῇς" καίτοι οὐδὲ καιρὸς ἦν τὸ δεινότερον, ὅτε ἐκείνων ὁμολογούν- 

τῶν, Ἰουδαίων ὄντων, τῶν σταυρωσάντων' ἴσως ἐκεῖνοι μετὰ τὸ 2 5 

εἰπεῖν τοσαῦτα λέγουσιν “ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν." 
“ οὐκ ἰδού," φησι, ““ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι" καὶ 

Ἢ " , . σ ς». ν» ς .ῸΝ , 
γὰρ τοῦτο ὡμολόγητο᾽ οὕτως αὐτοὺς ἐποίησεν ὃ ἦχος" τὸ γὰῤ πλέον 

“-  » , ͵ - ““ ιω͵Ὺἱν . 2 , 
τῆς οἰκουμένης κατέλαβε" τοῦτο ἐνεῦρον τοὺς Αποστόλους. 

Τοῖ ἁγίου Σευηριανοῦ Ἐπισκόποι Γαβάλοων. Ἐνενόουν 30 

πρὸς ἀλλήλους λέγοντες πάντες οἱ ἐξ ἐθνῶν" ““ οὐκ ἰδοὺ πάντες οἱ 

“λαλοῦντες εἰσὶ Γαλιλαῖοι ἐγνωρίζοντο γὰρ καὶ ἀπὸ τοῦ Σωτῆρος 

καὶ ἀπὸ τῆς λαλιᾶς τῆς πρώτης. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---Σδεκάκεντε 

Ὁ φιλοπρώγμονον Οοὰ. 
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δὲ γλωσσῶν ἔλαβον τέως χαρίσματα, ὅσον πρὸς τοὺς παρόντας" 
, Α ’ “Ὁ ’ Ν ’ “ὍὋ 3 ι 

τις γαβ ἣν χρεία Περσικῆς γλωττῆς, μὴ παρόντων Περσῶν; αλλ 

ὥσπερ ἐν τοῖς πολέμοις πᾶσα μηχανὴ κατασκευάζεται καὶ πᾶσα 

μαγγανεία, ἕκαστον δὲ τούτων ἐνεργεῖ πρὸς τὴν χρείαν καὶ τὴν 

ἀναγκὴν τὴν καταλαβοῦσαν, οὕτως τοσαῦται γλῶσσαι ἐφάνησαν ς 

τότε, ὅσαι ἦσαν καὶ τῶν ἐθνῶν ἀπαρχαί. Διατί δὲ δεκαπέντε γλωσ- 

σῶν ἀξαρχαί ; ἵνα καὶ ἡ ἐνέργεια τῆς Τριάδος φανῇ" καὶ ὑπηρέ- 
φ ’ Α ’ -4 ἷΟΟοΤ 95 Ὁ “ὍὋ ’ ται οἱ δώδεκα’ καὶ πρόφεχε, παρακαλῶ, ἐν τῇ τῶν θαυμάτων φανε- 

ρώσει συνεισῆγον οἱ Ἀπόστολοι, καὶ τὸ κήρυγμα τὸ εὐτελὲς τοῦ 
ΩᾺ Ψ 4 ΛΝ “- ᾽ὔ 3 3 . . 4 “- σταμροῦ" να ἀπὸ τοῦ φαινομένον ἐνδόξον ἀναιρεθῇ μὲν τὰ τῆς το 

εὐτελοῦς ὑπονοίας, ὑποφαίνηται δὲ κατὰ μέρος καὶ οἰκονομῆται 

ἥ τοῦ σταυροῦ χάρις" καὶ τὰ γινόμενα ἀντιμαρτυρήση ταῖς τῶν 

πολλῶν ὑπονοίαις" ὅτι ἄλλο τὸ νομιζόμενον, καὶ ἄλλο τὸ ἐνεργοῦν' 
οἷον ἐλάλουν οἱ Ἀπόστολοι ταύτην τὴν χάριν, ἣν ἐλάβομεν διὰ τὸν 

΄ ΝΥ ’ 4 3 ΤῸ ά Ἁ ΕΣ 428. 3 

παθόντα, τὸν σταυρωθέντα, τὸν οὐρανοῦ δεσποτήν' καὶ οὐκ ἐδόκουν τς 

διυτία λέγειν αὕτη γὰρ ἡ γλῶσσα παροῦσα, ἔλνε τὴν ὑποψίαν 

καὶ ἐβεβαίου τὸ κήρυγμα. ᾿Ελάλουν οὖν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ" 

ἣν ἰδεῖν τὸν Γαλιλαῖον Πέτρον Ῥωμαϊστὶ λαλοῦντα, γλῶσσαν ἣν 

οὐκ ἔμαθεν" ἵνα αληρώθῃ καὶ τὸ ἀρχαῖον ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ 

γῆς Αἰγύχτον, “ γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν." οἰκονομεῖ δὲ τὸ λο 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἵνα μὴ ἥ στάσις ἐν τοῖς Ἀποστόλοις, τὸ ποῦ 

δεῖ ἕκαστον ἀπελθεῖν καὶ δίδοται ἑκάστῳ γλῶσσα καθάπερ κανών' 

Ῥωμαϊστὶ λαλεῖς, ἄπελθε εἰς τὴν Ῥώμην Περσιστὶ λαλεῖς, ἄπ- 
ἐλθὲ εἰς τὴν Περσίδα. καὶ ὥσπερ ἡ χειροτονία ἡ ἱερατικὴ μηνύει 

τῷ χειροτονουμένῳ τὸ ἀξίωμα, εἶτε διάκονος, εἴτε πρεσβύτερος, ἧς 
4 93 » Ἁ 9 ,᾽ 3 φ ὦ 2. . ’ὔ Φ ’ εἰτε Εἰπίσκοπος" καὶ οὐ δύναται ἐκφωνηθεῖσαν αὐτῷ κήρνξιν ἀρπά- 

σαι ἑαυτῷ ἄλλο ἀξίωμα, οὕτως καὶ οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῆς γλώσσης 

ἔλαβον τὸν κανόνα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πάλιν ἐχρῆν αὐτοὺς ἐν ὅσῳ 

ἀκήεσαν ἐς τὴν Ῥώμην, διέρχεσθαι διὰ πολλῶν ἐθνῶν, ἐλάμβανον 

ὥσπερχ βοηθοὺς ἄλλας γλώσσας" τὴν πρώτην ἀπὸ χειροτονίας 30 

ἔχοντες. Εὑρίσκεται γὰρ ἕκαστος τῶν Ἀποστόλων καὶ διαφόροις 

γλώσσαις λαλῶν᾽ ἐπειδὴ καὶ διὰ πολλῶν παρήεσαν ἐθνῶν, ὡς λέγει 

Παῦλος" “εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ" πάντων ὑμῶν γλώσσαις λαλῶ" 
ἐλάλησε Ῥωμαϊστὶ Πέτρος, καὶ ἐκηρύττετο αὐτῷ ἡ τῶν “Ρωμαίων 

Σ δὶς (οα. οοΥγ. γθα. ἢ}. ἴὴ τημγρ. ὡς παραβοηθούς. 

ΒΕ 2 
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ἀρχή" καὶ ἦν κανὼν καὶ ὅρος, ὅτι σοι ἀφώρισται" οὗτος ἐξέλθοι εἰς 
. » , -: 3 Α ͵ . , ν ε ᾿ 

τὴν ἀνατολήν οὗτος εἰς τὴν δύσιν, καὶ καταλαμπέτω τὰ ἑσπέρια 
“ ν, τ .,, ροὴ΄Ἵ;Ὁ ς Ὁ νὸς . 2 Λ . μέρη οὗτος τὰ βόρεια" οὗτος τὰ νότια καὶ ἐσκορπίζοντο οἱ κήρυ- 

4 4 Α 9 ’ “ὍὋ ᾿Ἶ »ν Ἁ 9. ὦ ν 

κες ὡς ἀστραπαὶ ἀθρόως πηδῶσαι, καθὼς εἴρηται περὶ αὑτῶν διὰ 
ΩΣ Φ. ΄ . ές ΕΣ φ 4 ’ “ 9 

τῆς προφητικῆς γλώσσης" “ ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σον τῇ οἰκου- ὁ 
ἐς δι ὃ ,Ξ: ,ὔ ε “39 Α Ν ᾽ Ν 3 ’ 

μένη εἰδε καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ καὶ μὴν ἀστραπὴ οὐ σαλεύει 

γῆν, ἀλλὰ σεισμός" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων ἡλευ- 
’ ᾿ Ν φ Ἁ ’ ῚῚ “. ὀ ἐς ἮΝ Ὶ 

θέρωσε τὰ ἔθνη ὡς πρὸς καινοτομίαν ἀγανακτοῦντα “εἶδε καί 

“« ἐσαλεύθη ἡ γῆ" καὶ πῶς ἐσαλεύετο ; ὅτε εἰσῆλθε Παῦλος εἰς 

Μακεδονίαν, ἐσαλεύθη ἡ γῆ" ἤρξαντο γὰρ οἱ “Ελληνες λέγειν, ὅτι το 

ἐς οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώφαντες, οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισι" 
δῳ 4 ,ὔ ς δ᾽ 9 », ιᾺ ’ 4 ’ Ὁ ’ 

ταῦτα δὲ τύπος ἡμῖν ἐγένετο ἵνα μηδέποτε ἀκούων ὕβρεως λόγον 

λυπηθῆς" οὐδὲν γὰρ λέγεται ξένον, οἱ οἰκοφθόροι, οἱ Χριστιανοὶ, οἱ 

τον γλεύκους 
3 ᾳ, ᾿Ψ Α ὦ ’ ᾿ ΄ 4 , 

ἀνασεισταῖ" ταῦτα περι τῶν φωστήρων ἐκείνων ἐλέχθη 
ἐ ΄ 9 ἢ .᾽ 4 λ ’ θ᾿ οΦὦ 3 σος 3 λεί “ 

μεβμεστωμεένοι εἰσιν ου εἰ1εὲ φ νοὸς Τῇ αἀρετη ου ει τη [δ 

τοὺ Θεοῦ διδασκαλίᾳ ἡ τῶν κακῶν βάσανος. 

Λέγοντες πρὸς ἀλλήλους οὐκ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί 

ϑεἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι ; καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν 

ο ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἣ ἐγεννήθημεν᾽ Πάρ- 

θοι καὶ Μῆδοι καὶ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν 10 

Μεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον 

το καὶ τὴν ᾿Ασίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον 
ιν . ΄ “ ’ ΄“ ἣ ’ ν ε » 

καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβυης τῆς κατα υρηνην, καὶ οἱ ἐπι- 

11 δημοῦντες Ρωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, ἸΚρῆ- 

τες καὶ ἼΑραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμε- ες 
᾽ ’ 4 σι ξ΄ σι 3 3» Α 

τ τέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ ; ἐξίσταντο δὲ 
΄ Αᾳ ’ 4 Α, δ 4 ἤ ’ 

πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες" τί 

τοῦτο θέλει εἶναι ; 
Τοῦ Χνυσοστόμου. Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐλάλουν, ἀλλὰ τινὰ θαυ- 

μαστὰ ἔλεγον. εἰκότως τοίνυν ἡπόρουν᾽ οὐδέποτε γὰρ γέγονέ τι 3- 
τοιοῦτον᾽ ὅρα εὐγνωμοσύνην ἀνθρώπων. 

1. ἝἭτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον, ὅτι γλεύκους μεμε- 
στωμένοι εἰσίν. 
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Τοῖ αὐτοῦ. Ὦ τῆς ἀναισχυντίας .. καὶ τί θαυμαστόν ; ὅπον 
Α 9 ἃ Ἁ ’ ὃ [4 3 ’ ’ Ἵ γε καὶ αὐτὸν τὸν δεσπότην δαίμονας ἐλαύνοντα, δαίμονα ἔχειν 

, Ν᾽ νι ἡ 7.) ’ τ ἤ 2 « Ψ , λέγουσιν' ἔνθα γὰρ ἂν ἡ ἰταμότης, ζητεῖ μόνον εἰπεῖν ὅτι δήποτε" 
μ᾿ μά ’ “ 9 ἢ ν» 3 39 δ 4 μά 

ὑνχ ὅπως ὅτι λόγῳ πρᾶγμα ἐχόμενον εἴποι, ἀλλ ὁπὼς εἴποι ὅτι 

δήποτε. 5 
Ἔκ ἀνεπιγράφου. ᾿Αρξαμένους δὲ τοῦ τοιοῦδε ἐν τῷ λέγειν 

“γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσὶ" παραχρῆμα ὁ Πέτρος ἄλλος ἐξ 

ἄλλου γενόμενος, πνευματικώτερός τε καὶ ἐξουσιαστικώτερος ἣ τὸ 
’ “3 ’ “ “ 32 .ὦ , “ , πρίν, τῇ ἐφιζήσει τοῦ κληρωθέντος αὐτῷ χαρίσματος τοῦ Πνεύ- 

ματος" καὶ τὴν ὥραν θεωρῶν συνερχομένην εἰς συνηγορίαν αὐτῷ το 

οὖσαν τρίτην τῆς ἡμέρας, τῶν τε τολμημένων εἰς τὸν ἐσταυρώμε- 
. 7, κν 2) Δ 3 “ 3 ) ’ “» “ γον ὧν ἕνεκεν ἐτόλμησεν ἂν οὐδαμῶς εἰς μέσον τί προσθεῖναι τοῖς 

διαχειρισαμένοις τὸν Κύριον, εἶ μὴ τὴν ἐξουσίαν εἰλήφει τοῦ φανε- 

ρωθέντος Πνεύματος κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Χριστοῦ, ἐπαγγει- 
’ 3 οἃἷ17͵ 3 ΄ Ἁ Α “ ’ “ 9 Ν ἐς 4 

λαμενον αὑτοῖς ἐρωτήσασι τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ ἱσραὴλ, “ ὅτι 

“λήψεσθε δύναμων, ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς" διὸ 
παρρησιέστερον ἀρξάμενος αὐτοὺς καλεῖ ἵστορας τῶν τετολμημένων. 

ΠΣ 3 3. 9 Ἁ “ 7 9. ὃ “ ΣΕΤΗΡΙΑΝοΟῦ.. Θεύς ἐνήργει, καὶ τῇ μέθη εἐπέγραφον" μέθης 
3 ᾽ὔ 4 ε “Ψζε ’ ’ ’ . δ 
ἐνομίσθη καρπὸς, ὁ τοῦ Αγίου Πνεύματος καρπός. Ορα τὴν κα- 

΄ νν»» “ , νγ Δ; ὦῳ Ψ 3 ἢ . 9 “ 
κΙ5ϑ, Καὶ ὅσοῖτον χρομν Καὶ τἀπὸ" πηριοραξ ἐλεγχομένην᾽ ἐν τῇ 20 

Πεντηκοστῇ πόθεν γλεῦκος ; γλεῦκος γὰρ λέγεται ὁ νέος οἶνος" 

ἀλλὰ τὸ ψεῦδος ἐστὶ τυφλὸν, οὐκ οἷδε πῶς ψεύδεται" εἶτα μέθη 

διαφόρους γλώσσας δίδωσιν ; ἣ καὶ τὴν οὖσαν ἀφανίζει. Ὅρα δὲ 

τί κατασκευάζει Θεός" ἀφίει τὴν ἀρετὴν ὑπονοηθῆνα; εἰς χλεύην" 
΄ ϑ ’ , “Ὁ ΩΣ ’᾽ Ν ’ ’ 
να πρῶτον συνελθῃ τὸ πλῆθος τῶν χλεναζόντων, καὶ τότε λάμψει 25 

ἥ δύναμις τῶν ἁγίων" καὶ οὕτως ἤ ἐνέργεια δειχθῇ πολιορκοῦσα τὸ 

ψεῦδος ἢ οὐκ οἶδας ὅτι πολλοὶ πολλάκις συνειδότες τισὶν ἀρετὴν 

ἣ λόγον, ἢ τρόπον, ἣ βίου, ὀκνοῦσι καὶ παραβάλλειν αὐτοῦ τῇ ὄψει, 

δα μὴ πλήττωνται αὐτῷ τῷ προσώπῳ ἐλεγχόμενοι. εἰ μὴ ὑπενόδηθη 

χλεύη, παρητοῦντο Ιουδαῖοι εἰσελθεῖν καὶ ἀκοῦσαι" συνεχώρησεν 30 
7. ες κυ ς Υ δ ΄ οὖν ὁ Θεός, ἕνα ἡ χλεύη πολλοὺς συνωγάγη. 

Σετήρου Ἐπισκόπου ἈΑντιοχεῖασ.Όυ Τῶν Ἀποστόλων τὴν 
εὐαγγελικὴν διδασκαλίαν προφερόντων ἐν καινότητι Πνεύματος καὶ 
οὐ παλαιότητι γράμματος" καὶ τούτου σημεῖον παρεχομένων τὸ 

λαλεῖν παντὶ γένει γλωσσῶν οἱ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις καταγηράσαν- 35 

ἰαε 5 
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τες Ἰουδαῖοι τὸ ἀληθὲς καὶ ἄκοντες ἔλεγον ““ ὅτι γλεύκους μεμε- 
ἐε , 3 , 33. ὝὙ » , ς ’ “ ’ 

στωμένοι εἰσίν" οἶνος γὰρ νέος ἦν, ἡ τελείᾳ τοῦ Πνεύματος 

χάρις, ἧς εἷἱ Ἀπόστολοι ταῖς πυρίναις γλώσσαις καθαρθέντες 
πλήρεις ἐγίνοντο. 

ΧΠέτρον Κατήχησις. δ 

14 Στάθεις δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τὴν φωνὴν 
αὐτοῦ, καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅτι οὐ μεθύουσιν, εὐθέως ἀπὸ τῆς φωνῆς 
9... 3 Ψ » 23 ͵ ἣ ς Α “ 4 
ἐδήλωσεν" ὅτι οὐκ ἐξεστήκασι καθάπερ οἱ μάντεις" καὶ τοῦτο οὐκ 
2.2 ᾿ . 7292» δ “ὦ 4 , ἀνάγκῃ κατείχοντο" τί δέ ἐστι σὺν τοῖς ἕνδεκα ; κοινὴν προεβάλ- το 

Ν - ᾽) 2. ν ’ 7 ν 6 
λοντὸ φωνὴν, καὶ πάντων αὐτὸς ἦν τὸ στόμα' παρεστήκασι δὲ. οἱ 

ἔνδεκα μαρτυροῦντες τοῖς λεγομένοις" ““ ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ," 

φησιν, τουτέστι μετὰ πολλῆς τῆς παρρησίας" ἕνα μάθωσι τοῦ 

Πνεύματος τὴν χάριν. Ὁ γὰρ μὴ ἐνεγκὼν ἐρώτησιν κορασίου 

εὐτελοῦς, οὗτος ἐν μέσῳ δήμῳ φωνούντων μετὰ τοσαύτης δια-ς 

λέγεται παρρησίας, ὡς ἀναμφισβήτητον τῆς ἀναστάσεως τοῦτο 
᾿ ΜΝ δ ΄ δ 7 νιν “- γενέσθαι τεκμήριον μεταξὺ γελώντων ἀνθρώπων καὶ τὰ τοιαῦτα 

’ ’ 3 ’᾽ “ [4 
διαχλεναζόντων' πόσης εἶναι νομίζεις ἰταμότητος τοῦτο; πόσης 

ἀσεβείας ; πόσης ἀναισχυντίας ; ἔνθα γὰρ ἂν παραγένηται τὸ 

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, χρυσοῦς ἀντὶ πηλίνων ποιεῖ, Ὅρα μοι λοιπὸν 20 

Πέτρον’ καὶ ἐξέταζε τὸν δειλόν σκόπει δὲ τῶν Ἀποστόλων τὴν 

ὁμόνοιαν" αὐτοὶ παρεχώρουν αὐτῷ τῆς δημηγορίας, οὐ γὰρ ἔδει 
΄ ,ὔ πἀντας φθεγγεσθαι. 

Σπτηριανοῦ. Μάθε λοιπὸν τί ἐνεργεῖ Πνεῦμα Ἅγιον βλέπε 

τίς ἣν Πέτρος πρὸ τῆς χάριτος" καὶ τίς ἐγένετο μετὰ τὴν χάριν ας 
πρὶν δέξεται τὰς γλώσσας τοῦ πυρὸς, ὑπὸ μιᾶς παιδίσκης οἰκτρᾶς 

ἐρωτώμενος ἐφοβήθη, καὶ λέγει, “ οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον." ἐκεῖ 

μία παιδίσκη, καὶ δειλία πολλή᾽ ὧδε πλῆθος ἄπειρον, καὶ φωνὴ 
3 ’ ὃ ’ὔ ἐς . Ἁ ς “«ι. Α ς “ 3 ,Ἃ 

εὐπαρρησίαστος᾽ διατὶ ; “ οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ 

“ τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν." ““ Σταθεὶς ὃ 0 

“Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ." ἐπαρρησιά--: 

σατο οὐκ εἶπεν ἐφθέγξατο, ἀλλ᾽ ““ ἀπεφθέγξατο"" πρὸς οἷς ἐλά- 

λησεν ἐν γλώσσῃ, ἐπεφθέγξατο τῇ διδασκαλίᾳ. 

Χ Αβιίθγίϑοιδ αυὸ ἰϑο Οδρ. βεοῖϊο ῃοίϊδε ἀευιυογαῖ Ἔχοϊαϊς ἃ (οά. 
Υ͂ δημηγορίας Οοἀ. 
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“ “- ε σι Ανδρες ᾿Ιουδαῖοι, καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ 
ἅπαντες. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὖὗς ξένους εἶπεν ἀνωτέρω, ἐνταῦθα πρὸς 
39. ’ , ’ ον ’ - « »ἈΝ 3 ’ ἐκεῦους τείνει τὸν λόγον τοὺς διαχλενάζοντας" καὶ δοκεῖ μὲν ἐκεί- 
νοις διαλέγεσθαι" ὀρθοῖδ δὲ τούτους" καὶ γὰρ ὠκονομήθη τινὰς δια- ς 

χλευάσαι, ἵν ἀρχὴν τῆς ἀπολογίας λάβη, καὶ ἀπολογούμενος 
Ἔν, “9 Γ ,», » ς. νιν 3 ε , 3 διδάξη μέγα ἄρα ἐγκώμιον ἡγοῦντο καὶ τὸ ἐν ἱΙεροσολύμοις οἷ- 

κεῖν. 
σ᾿ Ἁ ςε "“᾿ 4 κ. 9 “ Ν εἢ ις Τοῦτο γνωστον ὑμῖν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥή- 

ματά μου οὐ γὰρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύ- το 

ουσΨ. 

Σετηριανοῖ. Εννόησον τὸν τότε φοβηθέντα, νῦν παρρησιαζό- 

μενον τὸν τότε δειλὸν, νῦν ἀνδρεῖον. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Προσεκτικωτέρους τέως αὐτοὺς ἐποίησεν. 
Το αὐτοῦ. Τὸ ἐν τρίτη ὥρᾳ ταῦτα γενέσθαι οὐχ ἁπλῶς" τς 

τότε γὰρ τὸ λαμπρὸν τοῦ πυρὸς δείκνυται, ὅτι περὶ ἔργα ἔχουσιν 
εν .-. ἡ λν»ν . Κ΄ νι. )2ἷ)ἢ , Κ΄ , 

ο( ἄνθρωποι" ὅτε περὶ ἀρίστον᾽ ὁτε λαμπρὰ ἡ ἡμέρα᾽ ὅτε πάντες 
εἰσιν ἐπ᾿ ἀγορᾶς" ὁρᾶς ἐλευθερίας τὸν λόγον γέμοντα. 
Ἔστ 4 Φ “ ε »ν 

ἐ γὰρ ὥρα ΤΡΙΤῆ Τῆς ἡμέρας. 
φ. ϑὼλ εὖῦῷ' , 4942 Φ᾽» μά , 

Σκτεηριανοῖ. Οὐδὲ ἡ ὥρα, φησίν, ἐνέτρεψεν ὑμᾶς ; ὥρᾳ τρίτῃ λο 
΄ »ῷ , “4 

μεθύουσιν οἱ τοῦ λόγου τὸν δρόμον πιστευθέντες ; οἱ τὴν κοινὴν τοῦ 
κόσμου πραγματείαν ἐπανειλημμένοι ; αἰδοῦνται τὴν εὔκαιρον με- 
τάληψιν τοῦ οἶνον" καὶ ἡμεῖς οἱ κήρυκες τοῦ νόμον, οἱ τὴν οὐρα- 

γίον διδασκαλίαν ἐγχειρισθέντες, ἡμεῖς μὲν ἀπὸ τοῦ καιροῦ τῶν 
φ. 3 ͵ Α “ φ , ’ 2» σῷ κι καρπῶν ἐδείξαμεν τὸ ψεῦδος, ὁ δὲ Πέτρος καὶ ἀπὸ τῆς ὡρας. 45 

᾿Αλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ Προφήτου 

Ἰωήλ. 
Τοῦ ἁγίου Εἰρηναίοτ ἐκ τῶν ΟΤάλέντοσ καὶ Μαρκίωνος. 

Ὁ οὖν διὰ τοῦ Προφήτου ἐπαγγειλάμενος Θεὸς πέμψειν τὸ Πνεῦ- 
3. ον" ΙΝ 3 ,ὔ ἷ ἂν ν Δ .ενᾺ" 

μα αὑτοῦ ἔπι τὴν ἀνθρωπότητα, οὗτος καὶ ἔπεμϑψε, καὶ Θεῦς ὑπὸ 30 

Πέτρον καταγγέλλεται τὴν ἰδίαν ἐπαγγελίαν πεπληρωκῶς. 
Τοῦ Χρισοστόμου. Οὐδαμοῦ τέως ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, οὐδὲ 

ἐκαγγελία αὐτοῦ, ἀλλὰ τοῦ Πατρὸς ἡ ἐπαγγελία" ὅρα σύνεσιν' 

α ὀρθοὶ Οοά. 
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Ὁ ,ὔ 5 9 θῳ Α ἢ 9Δδ᾽ Ν Α Ἁ 

ὅρα συγκατάβασιν' οὐ παρῆλθε καὶ εἶπεν εὐθέως τὰ κατὰ τὸν 
Ἁ  ο ᾿ Ἁ “᾿ 

Χριστὸν, ὅτι ἐκεῖνος ἐκηγγείλατο ταῦτα μετὰ τὸ σταυρωθῆναι" ἧ 
Ν ἡ ’ 2) σ΄ 2. ῥὶ ᾿ ς Ν 2. »» 

γὰρ ἂν πάντα ἀνέτρεψεν οὕτως εἰπών" καίτοι ἱκανὰ ἣν δεῖξαι αὐτοῦ 

τὴν θεότητα, ἀλλὰ πιστευόμενα" τὸ δὲ ζητούμενον πιστευθῆναι ἦν' 
Ν ’ ΝΑ δῷ , "»» ἡ, μὴ πιστευόμενα δὲ ἀν καταλευσθῆναι αὐτοὺς ἐποίησεν. ς 

φ “ Ἂ Σετεριανοῦ, Ὁρᾶς ὅτι τὰς ἀπορίας ἄλλο οὐ λύει ἢ μαρτυ- 
’ Ζςεὦ “ι ᾿, ; ΄σ 4 “᾿ Φ 4 Ἁ 3 ’᾽ ρία προφητική" τοῦτο δὲ λέγω, ἵνα ὅτε κινεῖ αἱρετικὸς πρὸς ὀρθὸ- 

“- Ἁ 

δοξον, καὶ ἀνακύκτει τι τῶν ἀπόρων ζητημάτων, μὴ καταφύγῃς ἐπὶ 
Ἁ . 3 ’ Ν “ νι.) 59 τοὺς λογισμούς" ἐνθυμήσεις γὰρ λογισμῶν καὶ λέγονται καὶ ἀνα- 

τρέπονται, καὶ συνίστανται καὶ ἀποσυνίστανται" Θεοῦ δὲ φωνὴν τὸ 

τίς λύει ; λογισμὸς λύεται" γραφὴ οὐ λύεται. ᾿Ἀπορούντων ἐκεί- 

νων λέγει ὃ Πέτρος" τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ Προφήτου 
Ἰωύλἕ" “: “οὔΨ΄ .Ν ᾽ ᾽’ 4 Ν “ ͵’ .29) 9 ὡήλ ἐκχεῶ ἀπὸ ΠΙνεύματός μὸν ἐπὶ πᾶσαν σάρκα οὐκ 
“ “2 “. “ 2) Ἁ 

εἶπεν, ἐκχεῶ τὸ Πνεῦμά μον, ἀλλ᾽ “ ἀπὸ τοῦ Πνεύματος" οὐ τὸ 
"Ὁ - ““ Ἁ 

Πνεῦμα ἐκχεῖται, ἀλλ᾽ ἡ δωρεὰ τοῦ Πνεύματος" ““ καὶ προφητεύ- 15 

“«σουσι" καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅρα πῶς διάφορος ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 

ἀποκάλυψις" ὁ μὲν προφητεύει ἔχων τοῦ Πνεύματος τὴν χάρεν' 
Ψ 3 ἊΝ Ἁ λ Φ ᾽ ᾽ ’ἤ ἄλλος ατονῶν πρὸς τὸ υπηρετήσασθαι τοιούτῳ πράγματι, λαμβάνει 

ὁ τῶν ὁράσεων' ὡς εἶδεν ἔκτη ὥρᾳ τὴν εἰκόνα ὃ Πέτρος" ὡς ὃ τὸ τῶν ὁράσεων' ὡς εἰδὲν ἔκτῃ ὡρᾷ τὴν εἰκόνα ὃ Πέτρος" ὡς 
ῳ, ΩΣ Ἁ "Ὁ , .) Κορνήλιος ἐνάτῃ ὥρᾳ εἶδε τὸν ἄγγελον" ἐκεῖνο τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ οὐ 10 

« νι 

λέγεται ὅραμα, ἀλλ᾽ ὅρασις" ἄλλως βλέπει τις ὅρασιν, ὡς φησὶν, 
Ο » ᾿ 4 Ν ῸῈςε - Ψ 2 δω Ἁ [4 ς. ὟΥ ὁρῶν βάδιζε" ἄλλως δὲ ὁ τῇ ὄψει μόνον ὁρῶν τὸ θεώρημα" ἄλλως 
ὃ 3. » “ ΄ ὃ ἢ Υ̓ δὲ Ἁ ᾿ ΩΣ " 

τὸ ἐνύπνιον τῇ φαντασία παιδεύεται. ἔστι δὲ τὸ μὲν πρῶτον προ 
΄ Ἁ δὲ ’ Η͂ Ξ Ἁ δὲ ᾽ , φ .ἔε ὃ ὔ 

φητεία, τὸ δὲ δεύτερον ὅραμα᾽ τὸ δὲ τρίτον ἐνύπνιον᾽ “ οἱ πρεσβύ- 
« ς.» ᾿ ᾿ 33. 9 , λιν Υ̓ ᾿Ό κΝ τεροι ἐνύπνια ἐννπνιασθήσονται, ἐπειδὴ τὸ γῆρας ἄτονον πρὸς τὴν 35 
6 ’ ΜΗ 9 Ἁ ΡῚ ὔ ΟῚ 3 Α Ν Ν 3 Ἁ 

ὑπηρεσίαν εἰ καὶ οὐ δύναται διακονεῖσθαι, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρετὴν 

μὴ ὑβριζέσθω. 
ΑΨ, 3 ζω 3 ’ .« » ᾽ ε ον 

1ὴ ΚΚαὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὃ Θεὺς, 
3 “,ΔΘἼἪσ,Φ δ σ΄" ὔ ’ ΝΆ ΄- ’᾽ 

ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ [Ϊνεὐματὸς μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Δίδωσι καὶ αὐτοὺς ἐλείδας χρηστὰς 30 
Ν : ν “ 5. κγ,,2 Στ ᾿ ἢ - νΝ ἃ ἔχειν καὶ τέως οὐκ ἀφίησιν αὐτῶν εἶναι τὸ πλεονέκτημα᾽ τὸ γὰρ 

αὐτῶν μόνων εἶναι, βασκανίαν ποιεῖ" ταύτη τὸν φθόνον ὑποτεμνό- μό : ὕτῃ μ 
μένος. 

Σ (σα. τί ἐν ἰωὴλ κυρίου Θεοῦ. 86 [8Β νΟΟ68 δἰ ζῃδηϊοῦ υἱ ἰηϊεγροϊαῖεο, 
οἱ ἴῃ ΠΒΙΖ. ΒΟΓ. ἐκχεῶ 560. [η8Ώι1:. 
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“« ὡεε9 ᾽ 3 “ , Α , ᾽ ,’ 

ΤΟΣ Αγίου Κυριλλοι εκ ΤΗ͂Σ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗ͂ΤΗΝ [ΩΗᾺΔ. 

Καταγγέλλετε σαφῶς τὴν διὰ τοῦ Πνεύματος ἐπιφάνειαν, ἣν καὶ 
ἢ . σα νέο]. » , , .4εὉΥὨ ἀκαρχὴν ὥσπερ καὶ τοῖς ἁγίοις Ἀποστόλοις κατέπεμψεν" ““ ἤρξαντο 

“ γάρ. φησι, “ λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου 

“ αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι"᾽" ἀπεφθέγγοντο δὲ προφητεύοντες, ἤγουν ς 
, Ν ᾽ ν ο “ Φ  -Φ 39.» “ συνιέντες τε καὶ λέγοντες τὰ διὰ τῶν ἁγίων προφητῶν ἐπὶ Χριστῷ 

’; : Α Α Ἁ ’ ’ 3 “Ὁ .“ κ᾿ ὃ 

μαρτύρια" τὸ δὲ καὶ θνγατέρας προφητεύειν εἰπεῖν, τοῦτο ἦν δη- 

λοῦντος τὸ τῆς χάριτος ἀμφιλαφές" τοὺς πρεσβυτέρους γε μὴν 
9 ’ » 7 Ἁ " Ν λ ς..,», ΔῚ 

ἐνυπνίοις ἐννπνιάζεσθαι, φησὶν, ὄψεσθαι δὲ καὶ ὁράσεις τοὺς νεα- 

γίσκους" πρεσβυτικὴν ἡλικίαν λέγων τὴν ὡς ἐν ποσότητι τῆς ἄρε- τὸ 

τῆς προύχουσάν τε καὶ ὑπερκειμένην, καὶ οἷον λαμπροῖς πεπολιω- 

μένην κατορθώμασι" νεότητα δὲ τὴν ἐν πίστει ἰσχὺν καὶ ἀκμάζου- 

σαν εἰς τὸ ἀγαθὸν γνώμην. ἀπόδειξις τοῦ μὲν προτέρου ὁ μακάριος 

Παῦλος, καθ᾽ ὕπνον ἑωρακὼς τὸν Μακεδόνα λέγοντα, “ διαβὰς εἰς 

“Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν ἦν γὰρ πρεσβύτης τὸν νοῦν' τὸ δὲ 15 

δεύτερον Ἀνανίας, πρὸς ὃν ἐν ὁράματι λελάληκεν ὃ Θεὸς περὶ τοῦ β ,.3Ρ βάμα Ἶ β 
, ἌΠΕΧΈΚΨΟΕΕΞΙ , Υ 

μακαρίον ἰ]Ἰαύλον᾽ ἣν γὰρ τὴν πίστιν εὕτονος. 
ἣν: ἢ 

Θεοδότου Ἀγκύίρασ". Ἀλλὰ μὴν οὐκ εἶπεν ἰδικῶς τὸν καιρόν’ 
Ὕ , [ “Ὁ ’ ν). 3 λ 6. “ ’ 
ἤρκει γὰρ ἡ τοῦ [Πνεύματος ἐνέργεια καὶ ἡ παρακολουθοῦσα θεία 

δύναμις δηλῶσαι τὸν σημαινόμενον καιρόν' ὃς δι αὐτῶν τῶν 2ο 
’ 7 ς 3." “ὦ 42 , ι ’ ’ 

πραγμάτων ἐδείχθη, ὁ ἐπὶ τῶν Αποστόλων ὑπάρχων. δείκνυται 

ἄρα διὰ πάντων ἐκεῖνον εἶναι τὸν παρὰ τοῦ προφήτου εἰρημένον 
καιρόν" οὐ γὰρ δύνανται κ᾽ ἂν ἀναισχυντῶσιν ἀντειπεῖν τούτῳ οἱ 
3 ΄ῳ Ι] Α Υ̓́ { 9 φῳ Α 3.» “ἢ 3.,ϑ3 

[ουδαῖοι" οὐ γὰρ ἔχουσιν ἕτερον ἐπιδεῖξαι καιρὸν παρ᾽ ἐκεῖνον, ἐφ 
“Φ “ῸὍὋ ἐξ ἤ βη 

ᾧ ταῦτα ἐξέβη. 25 

[4 « ζω [4 

Καὶ προφητεύυσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν, καὶ αἱ θυγατέρες 
4 ΄- 

ὑμῶν. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὔτε ὑμῶν τὸ κατόρθωμα τοῦτο, οὔτε 

" ’ Ξ 3 4 δι Α ες ’ ὃ , 6 ’ Ξ ΑΝ ϑ δ. 

ἐγκώμιον" εἰς τὰ παιδία τὰ ὑμέτερα διέβη ἡ χάρις" υἱοὺς αὐτοὺς 

αὐτῶν καλεῖ καὶ τοὺς πατέρας ἐκείνους. 20 
ΝΥ ε νι, ε δι ε , 4 Ν ς 

Καὶ οἱ νεανισκοὶ ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται καὶ οἱ πρεσ- 
ἃ ὔ ε δ΄ 9Φ Ε ὔ , »κᾳ τὸ βύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται, καί γε ἐπὶ 

ἃ Θεοδώρου (οἱὐ-., 864 τἱά. Εαῦτ. Β. Οτ. τ. ΙΧ. Ρ. 269. 

Ε 
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Α ᾽ 4. 323 κ᾿ Ν ᾽ 3 “ι ε [4 

τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέ- 
3 ᾽ 3 ““ ῆ» νΝ φσι ἤ ΙΝ 

ραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ [Ϊνευματὸς μου, καὶ προφη- 
’ 

τΤευσουσιν. 

Τοῖ αὐτοῖ. Τέως δείκνυσιν αὐτοὺς εὐδοκιμηκότας, ἅτε κατ- 
’ 3 ’ Α 2.Ν [ὠ 4 4 Ἁ ΄ 

αξιωθέντας" ἐκείνους δὲ οὐχὶ, ἅτε σταυρώσαντας. οὕτω καὶ ὁ 5 

Κύριος βουλόμενος αὐτῶν μαλάξαι τὸν θυμὸν, ἔλεγεν" ““ οἱ νἱοὶ 

“« ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι τὰ δαιμόνια ;᾽ οὐκ εἶπεν οἱ μαθηταί 
Ν Ν Ὁ ) , Ύ κά Α 2. δ 3 τ 

μόν καὶ γὰρ ἐδόκει κολακείας εἶναι" οὕτω καὶ αὑτὸς οὐκ εἶπεν 

ὅτι οὐ μεθύουσιν, ἀλλ᾽ ὅτ, Πνεύματι φθέγγονται" ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν β 
ὕ ’ ΣΕ... δ Υ , » 4 4 ' προφήτην κατέφυγε, καὶ αὐτὸν ὑποδὺς, οὕτω λέγει" τῆς μὲν γὰρ το 

’ ἐ Ἁ 9 ’ 3. ο “Ὁ “- Ἁ ᾽ 3 “ 
κατηγορίας αὐτοὺς ἀπαλλάξας δι’ ἑαυτοῦ" τῆς δὲ χάριτος ἐκεῖνον 

’ ’ . (ἐ 9 “ 3) Ἁ ἐς ,.ϑ,| κ᾿ σφ ’ ’ 

παράγει μάρτυρα “ἐκχεῶ, φησιν, “ ἀπὸ τοῦ Πνευύματὸς μου 
« Ὁ λΔ “ ᾽ ., “ ν Ν 9,3. 2 » ". ν »"“ 

ἐπὶ πᾶσαν σάρκα' τοῖς μὲν γὰρ δι᾽ ὀνείρων, τοῖς δὲ καὶ ἐμῴα- 
-. ε , 2 -. ἜΣ: “4 “ φ “᾿ ᾿ 

νῶς ἡ χάρις ἐξεχεῖτο᾽ καὶ γὰρ δι᾽ ὀνείρων εἶδον οἷ προφῆται, καὶ 

ἀποκαλύψεις ἐδέξαντο. ις 

᾿, ;᾽ [4 3 σι 9 ον Ὰ δι 353 

1. Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ 
΄Ν σ΄ ’ὔ 

τῆς γῆς κατω. 
“ 3 ΩΝ “ Ἁ , “Ὁ ᾽ ’ νν Ἁ ΤΟΥ λυτοῦ. Ταῦτα καὶ περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, καὶ περι 

τῶν 'Ιεροσολύμων φησὶ, καὶ περὶ τῆς αἰχμαλωσίας. 

Τοῦ ἁγίου Κτρίλλου. Τὰ ἐπὶ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ γενή- 10 

σόμενα προδιδάσκει σαφῶς" καὶ τὰ δι᾽ αὐτὸν τοῖς ᾿Ιουδαίοις συμ- 
’ ὃ 4 --{ ’ ’ Ἁ Ν “«Φ ’ ἐς ᾿ 

βαινοντα διὰ τοῦ Ρωμαίων πολέμον" τὴν δὲ Χριστοῦ ἡμέραν ““ τὴν 
ε ’ Ν»ἦ . 39 ΝΥ φῷ 3 7 ’ 

μεγάλην και ἐπιφανῆ, τὴν τῆς ἀναστάσεως φησίν. 

Σετηριανοῖ, Καὶ πρώην ἡμῖν εἴρηται" ὅτε τὸν περὶ τοῦ σταυ- 
“5 ΄ ’ Ἁ ιν , Ν 74) 3 

ροῦ ἀνελάβομεν λόγον, καὶ τὸ ἅγιον πάθος, καθὼς οἷόν τε ἦν, ἀν- ᾽ς 

εἐπτύξαμεν τῇ θεωρίᾳ ὅτι ἐδόθη δύο ξένα" αἷμα καὶ πῦρ' πῦρ, ἡ 
“«ῳΨε [4 ’ 9 ᾽ὔ - ς 3 “. ““ 

τον Αγίου [Π]νευματὸς ἐπιφοίτησις" αἷμα, ἡ ἐκ τῆς πλευρᾶς προ- 
θ “ ᾽ς "δύ ΝΟ ΣΝ “,ῖΦὌΛίΟΌ 7 “ Ἷ, . ελθοῦσα χάρις" ἀδύνατον γὰρ ἀπὸ νεκροῦ σώματος προελθεῖν αἷμα 
7 Α 4 “Ὁ λ.᾽ ’ 35. ἃ 2 φ ΄ 

πήγνυται γὰρ διὰ τοῦτο, καὶ ἐν σημείοις αὐτὸ τίθησιν ὁ Θεός. 
’ Ω “. “Φ γ "ο 

Διδίμου. “Ὅταν οἱ φοροῦντες τὴν εἴκονα τοῦ ἐπουρανίου, τοῦ 30 
Ά ϑῳ φΦ ὔ .} 

φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ μετειληφότες, λέγουσιν, “ ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς 
Ἁ “Φ 42 7 , Α δ᾿ 

“τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου Κύριε" δίδοται δὲ καὶ ἐπὶ γῆς τέρατα 
,ὔ 2 "““ " ΄ “Ὃ Α ΄ω 

πάντων εθνὼν ἀναχωρούντων τῶν πατρῶώων ἐθῶν τὲ καὶ θεῶν, ἐπὶ 
“δι ἌΝ “ ΄ Υ 3.» Ὁ Ν 

τῷ δέξασθαι τὴν ἔκχυσιν τοῦ Πνεύματος" πρὸς τούτοις ἐρεῖ, καὶ τὰ 
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ἃ δ’ 4 ὡῳ ’ Ν Ἁ , “ “ὁ “ δοθέντα διὰ τοῦ Πνεύματος καὶ κατὰ τὸ Πνεῦμα, θεῖα χαρίσματα 
᾿Ν “ὲ . ’ ἦ , ᾿ ᾽ Ν “Ὁ 8. δ 

τοῖς ἐπὶ γῆς ἀνθρώποις εἶναι τὰ τέρατα' κληθείη δὲ ταῦτα ἀπὸ 
ς Ὁ 3 “ Υ̓͂ 3 λεν» 4 . έε αἷ, λον Δ.» ὃ 

ἑτέρας ἀρχῆς οὕτως, ἔπει ἑξῆς εἴρηται μα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα 

“ καπνοῦ." 
’ 3 ’ 3 Ἁ ΄ 

Νικολάου ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΟΥ ΑΓΚΊΡΑΣ ΕἸΣ ΤῸΝ ΠΡΟΦΗ͂ΤΗΝ ὁ 
2 ῷ Υ̓ .,. δ" Ν Ἷ ἃ . 2 ἢ τὰ 

ἴαθλ. Ταῦτα ἐσται κατὰ τὸν καιρὸν καθ ὃν τὰ ἐν οὐρανῷ τε- 
’ , . 4 λΝ ᾿. . Ἁ ’ὔ Ξ “ Ν ἐνδΝ 

ράστια καὶ τὰ ἔπι τῆς γῆς φοβερὰ γενήσεται" αἰματὸς μὲν νπὸ 
ς , ἢ , νιν 3 γ΄, “ὧλ Ρωμαίων ἐκχεομένου πλείστου κατὰ τὴν Ιουδαίαν καπνοῦ δὲ 
3 “᾿ Ἁ “ “ [4 

ἐγγινομένου τῶν πόλεων καὶ τῶν κωμῶν ἐμπιπραμένων᾽ δίκην τι- 
’ “. 3 οτ » “᾿ 3 ,- ’ ᾿ ἃ 2.Ν 5. ΑΝ [ γόγτων τῶν Ἰουδαίων τῆς εἰς Χριστὸν παροινίας" ἣν οὐδὲ αὐτὸς διο 

Υ͂ Ἀ Ἁ Ἁ 

ἥλιος βλέπειν ἀνασχόμενος, μονονουχὶ τὸν ἰδιον ὀφθαλμὸν τὴν 
“ ’ ’ ’ " 

φωτιστικὴν αὐτοῦ δύναμιν συνέστελλε, καὶ σκότος τοῖς ἐσκο- 
2. ΔᾺΝ δ τισμένοις τὴν διάνοιαν ἔδειξεν ἀλλ᾽ οὐδὲ, φησὶν, ἡ σελήνη μεμέ- 

3 ις ’ ἃ ι. 4 “ , “Ὁ ΄ 3 

γηκεν ἀπαθής" θυμουμένη δὲ ὡς εἰπεῖν κατὰ τῶν κυριοκτόνων, εἰς 
9 », ""Ὦ ’ “Ὁ ἐρύθημα τὴν ἀργυροειδῇ μετέβαλεν ἑαυτῆς ἰδέαν. 16 

φ νΝ “- ν » ’ κ“ Αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 
“ “ο “᾿ [4 ε Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁρᾶς σῶς τὴν ἅλωσιν ὑπέγραψεν. 

““ 94 ἢ» “ Ν “Ὄ ᾽ 

Σετηριανοῖ, Πολλοὶ ἐνόμισαν ὅτι αἷμα περὶ τῆς σελήνης 
γ ν. 2 Ἐν “Ὁ, Ἷ δὲ , ὃ »γ .} 

εἶπε, καὶ οὐ περὶ τῆς πλευρᾶς" αἷμα δὲ λέγω, ὃ ἐξέχεαν οἱ Ἰου- 
ὃ - Ἁ θ Φ 5 ,ὔ ’ ἐς Α Ἷ 2 “«3.,95 

αἷοι, καὶ καθ εαντῶν ἐπεσπάσαντο λέγοντες, “τὸ αἷμα αντοῦ εφ᾽ 2ο 
ἐς ὃ “Ὃ Ἁ 4 ᾽ὔ [ "“Ὃ .᾽ Ἁ Α 4 9 “ὦ 3 “Ὁ ὃ 9.Ἁ 

ἡμᾶς και τὰ τέκνα ἡμῶν καὶ μετὰ τὸ ἀνελεῖν ἀρνοῦνται" ἄει 
Ἁ ε ’΄ αὖ ς “Ὃ ς “- 4 “ῳ Ἁ 

γὰρ ἡ κακία καθ εαυτῆς ὁρίζουσα μετανοεῖ, καὶ ἀνακαλεῖται τὰς 
ΥΩ Ἅ Ψ “Ὁ φ᾿ ΩΝ ἰδίας φωνάς" οἱ εἰπόντες “ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς," λέγουσι τοῖς: 

3 ΄ ὔ ἤ 93 ΩΝ “Ὃ Ἁ “ 

Ἀποστόλοις “τί βούλεσθε ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐπαγαγεῖν τὸ αἷμα τοῦ ἀν- 
’ ’ὔἢ 

“βρώπον τούτου : 25 

Ψ ὔ ’ ε ὔ 

40 Ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη 
φ εἰς αἷμα. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀπὸ τῆς διαθέσεως τῶν πασχόντων τοῦτο 
’ ,ὔ Ν κ᾿ Ἁ Ἁ “ “ ᾿Ὶ 3 

γίνεται λέγεται μὲν οὖν καὶ πολλὰ τοιαῦτα γεγενῆσθαι ἐν ου- 
“Ψ 4 ϑυ “ Ω ᾿Υ Ἃ 9 νῚ “ ’ 

ρανῷ, καθὼς Ιωσηπὸς μαρτυρεῖ" ἅμα δὲ καὶ αὐτοὺς τοῦ σκότους 30 

ἀγαμνήσας τοῦ γεγενημένον, καὶ ποιῶν προσδοκᾶν τὰ μέλλοντα. 
᾽; 3 Ἁ “᾿ “2 3 , 9 ᾽ “ 9 Κτρίλδου. Ἐπὶ ταῖς τῶν ᾿Ιουδαίων δυσσεβείαις, ταῖς εἰς 

“Ὁ ’ὕ Χριστὸν δηλονότι γεγενημέναις, καὶ αὐτὴ τῶν στοιχείων δεδυσφό- 
Ε 2 



θ6 ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 1. 2ο. 

ρῆκεν ἡ φύσις" κατωλοφύρατο δὲ ὡσπερ ἡ κτίσις, ὑβρισμένον 
[ω φῳ Α 

ὁρῶσα τὸν ἑαυτῆς δεσπότην καὶ ὁ μὲν θεῖος ναὸς μονονουχὶ καὶ 
ἀσχάλλων τοῖς πενθοῦσιν ἐν ἴσῳ, περιερρήγνυτο᾽ γέγραπται γὰρ 
Ψ Α ᾿ δ “οἌΨ 5 , ἜΣ: " ΄᾿᾽, 
ὅτι τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπὸ ἄνωθεν ἐως κάτω 
Φ ν Ν 23 ὦ 2. » ’ ἘΝῚ 3 “ Ν ᾽ 
ἥλιος δὲ τὸ οἰκεῖον ἀνάπτων σέλας, καὶ τὴν ἀκτῖνα συνενεγκῶν, οὐκ 5 

ϑῳ» ᾽ ὃ νΝ “υ ΩΝ 3 ’ Α ’ 4" »ψ 
ἠξίου φαίνειν ἔτι τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς ἐποίει γὰρ σκότος ἀπὸ ὡρας 
ῃῇ Α͂ [2 9.“ ἢ» . 93 Λ Ν Ν φ ᾽ ὰ ,ὔ δέ 
ἕκτης ἕως ὥρας ἐνάτης" ἐσχίζοντο δὲ καὶ αἱ πέτραι" τάχα δὲ που 

Ἁ Ἁ Ἁ .“, 7 ὔ .] ’ ,’ “ 3 ᾽ὔ φ 

καὶ περὶ τὸν τῆς σελήνης κύκλον ἐπράττετό τι τῶν ἀσυνήθων, ὡς 

δοκεῖν εἰς αἷμα μετακεποιῆσθαι καὶ αὐτήν. Σεσίγηται μὲν οὖν τὸ 
γέ Α “ ὲἐ » 3 φω φ ᾽ ΄ ᾿ ε 

τοιόνδε παρὰ τοῖς ἁγίοις Εὐαγγελισταῖς" ἀξιόχρεως γε μὴν ἡϊ 

πίστις ἐκ προφητείας, ὅτι τοῖς τοῦ δημιουργοῦ νεύμασιν οὐκ ἐν 

ἡλίῳ μόνῳ τὰ σημεῖα γέγονεν, ἀλλ᾽ οἷον ὅλη πρὸς τὸ ἀκαλλὲς 
᾿Ξ Ὶ ’ 5 οὁ ’ φ ’ Α Ἅ ’ Α 

καὶ ἀσύνηθες αὐτῇ μετακεχώρηκεν ἡ κτίσις, σαφὲς ἂν γένοιτο δεὰ 
“ ’ ε Μ᾿ . έές Ν,.Ν9 ’ , 4 , ’ - 

φωνῆς λέγοντος Ἡσαῖον Καὶ ἐνδύσω τὸν ουρανὸν σκότος, καὶ 

“θήσω ὡς σάκκον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ" οὐρανὸν δὲ ὅταν λέγῃ, 15. 

πάντα πον πάντως φησὶν τὰ ἐν οὐρανῷ" καὶ οἷον σάκκῳ τῷ σκο- 
ΦΦ Υ Ά “Ὁ ᾽ Ἀ , ,Ὶ 

τεινῷ καταμφιέσαι φησι, πενθοῦντά τε καὶ κατηλγηκότα᾽ καὶ 

αὐτῷ δὴ τούτῳ διακεκρωγότα τῷ σχήματι. Σημεῖα μὲν οὖν ἥτοι 
’ Δ }ὔ δ “- ᾿ ’ ἊΝ Ν δέ 3 “--. ες τ΄ 2 

τέρατα, τὰ ἐν οὐρανῷ ταὺὐὅτὶ φαίην ἀν' τὰ δὲ γε εἰς γῆν “ αἷμά 
εἐ Ἁ “ Ν᾽ (ὃ 39 δή κι ΓῚ κὶ 

τε καὶ πὺρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ, καταδήλως εἶεν ἂν οἶμαι πον 20 
᾿ - 35 ’ , ἃ Ρ , 3 μῳἩφ ΄ 

τὰς τῶν Ιουδαίων συμφορὰς, ἃς ὁ παγχάλεπος αὐτοῖς ἐπεσώρευσε 

πόλεμος, ὁ διὰ τῆς Ρωμαίων χειρός" αἵματι μὲν γὰρ ἡ πᾶσα 
μὲν αὐτοῖς κατερραίνετο χώρα" ἔμελλε δὲ ὅμου ταῖς πόλεσι κατα- 

πίμπρασθαι καὶ αὐτὸς ὁ διαβόητος νεώς" οἶκοί τε καπνίζεσθαι 

κατασεσεισμένοι" ὅτι δὲ καὶ πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης καὶ ἐπι- 35 
δῳ ) ἃ ῃΥ͂ Ἁ ϑῳ ,’ ΩΝ φῶ ᾽ 

φανοῦς, καθ ἣν ἅπασι τὸ θεῖον προκείσεται βῆμα Χριστοῦ διδόν- 

τὸς ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, τὰ τοιάδε τοῖς ᾿Ιουδαίοις συμ.- 
’ ὔ 3.4 ἐς Ν ϑ δ. ΝΥ Φ ᾽ὔ 4 ἃ βήσεται, διαμεμήνυκεν εἰπὼν, “πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν 

“μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ." 

Τοῦ ἁγίου ΒΑΣΙΔΕΙ͂ΟΥ Ἐκ ΤΗ͂Σ ἘΠΑΗΜΕΈΡΟΥ ὁμιλίας ς΄ 30 

Ἤδη δὲ καὶ τῆς τοῦ παντὸς διαλύσεως ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνη καὶ 
μ4 “- ’ ε , [ἢ . ες Ὁ 
ἄστροις σημεῖα φανήσεσθαι ὁ Κύριος προηγόρευσεν᾽ ““ ὁ ἥλιος 

“ μεταστραφήσεται εἰς αἷμα, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος 

“ς αὐτῆς" ταῦτα σημεῖα τῆς συμπληρώσεως καὶ τῆς τοῦ πάντος 

διαλύσεως. 46 
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Σετηριανοῦ, Επειδὴ γὰρ ἡ πρώτη ἦν εὐτελὴς ἡ ἐν σαρκὶ, ἡ 

διδακτική" ἡ δὲ δευτέρα ἔνδοξος, τοῦ ἁγίον σώματος ἐκείνου οὐκέτι 

ἄλλως φαινομένου, ἀλλ᾽ αὐγὰς φωτὸς ἀστράπτοντος, διὰ τοῦτο 
, -ς-«ςιφ ὁ ’ Ἁ ’ . ΟΥ , ἐς ο 

λέγει “" τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην εἰρηταιί πολλάκις ἡμίν, 

ὅτι Θεός ἐστιν ὃ λέγων “ ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου πρὶν ἐλθεῖν 
ὁ ἢ; , 33 9" “Ὃ δαί, 5 ἃ ’ , 5 λὰ 

ἡμέραν ζυρίου" εἰπε τῷ ἰουδαίῳ, εἰ ἕν προσωπὸν ἐστι, καὶ Ἐν 
.« ὅῷὅ'᾽ 5 Υ ν 5" “ δ φ “ , »" 

θεϊκόν ἐστιν ὄνομα, καὶ αὐτὸς λαλεῖ περι ἑαντοῦ, διατί μὴ εἶπε 
Ἁ ἣ ΩΝ 4, ς ἡ Ν , Ὁ», 

πριν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν. 

σι 4 4 », 

Πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ 

ἐπιφανή. το 
ΩΝ ’ὕ Ἁ Ν 4 Ά φῳ 3 λει ζ΄ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Μὴ γὰρ ἐτειδὴ νῦν ἀτεμωρητὶ ἁμαρτάνετε, 

φησὶ, θαρσήσετε' ταῦτα γὰρ προοίμιά ἐστι μεγάλης τινὸς ἡμέρας 

καὶ χαλεπῆς" ὅρα πῶς αὐτῶν κατέσεισε τὴν ψυχὴν καὶ διέλυσε" 
Ἁ Ἁ -« Ι 9 3 ’ 3 Ἁ “Ὁ 

καί τὸν γελῶτα μετέστρεψεν εἰς ἀπολογίαν" εἰ γαρ ταῦτα προ- 

οἴμια τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἀνάγκη παρὰ τῶν ἐσχάτων τὸν κίνδυνον 15 

ἐπηρτῆσθαι. 
Νικολάου Ἀγκέρασ. Συμβήσεται δὲ ταῦτα πρὸ τῆς τοῦ 

Κυρίου πάλιν ἐνδόξου καὶ φοβερᾶς ἐλεύσεως, καθ᾽ ἣν μέλλει κρί- 
νεῖν ζῶντας τε καὶ νεκρούς" τουτέστιν, ἀδύνατον παρελθεῖν τουτονὶ 

τὸν αἰῶνα, μὴ πάντων τῶν εἰρημένων εἰς πέρας ἐλθόντων. 20 

ΕΣ ΄΄ιἷ ἃ Α 3 ’ ν»ν»ν 

21 ΚΑαὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου 
“4 

σωθησεται. 

Τοῦ Χρνυσοστόμον. “Ἐπικαλέσηται᾽" οὐχ ἁπλῶς" οὐ γάρ, 

φησιν, ὃ λέγων μοι Κύριε,  ύριε, ἀλλὰ μετὰ διαθέσεως, μετὰ βίον 
ἀρίστον, μετὰ παρρησίας τῆς προσηκούσης" τέως δὲ κοῦφον ποιεῖ 25 

. , ἌΕ, ,»ὕ ν φν ἣἥ πως , 
τὸν λόγον, τὸ τῆς πίστεως εἰσάγων, καὶ φοβερὸν τὸ τῆς κολάσεως, 

ὅτι ἐν ἐπικλήσει ἡ σωτηρία. 

Τοῖ ἁγίου Κυρίλλου ἐκ ΤΗ͂Σ ΕἰσΣ τὸν [Ωλ Ἐρμηνείας. 
ἝἜἜ σονται μέν, φησιν, ἐν οὐρανῷ τε καὶ γῇ σημεῖα ἐπὶ τοῖς γινο- 

μένοις κατὰ Χριστοῦ δυσσεβήμασιν" ὅμως προκείσεται αὐτοῖς τὰ 30 
ἢν ὃ ΄ 3 - 3 “ ’ 3 ΄ φ 
ἐξ ἡμερότητος, εἶ τὴν ἐν Χριστῷ δικαίωσιν ἀγαπήσαντες, ἕλοιντο 

Κύριον αὐτὸν ὁμολογεῖν τὸ δὲ, οὃὺς Κύριος προκέκληται, τοῦτδ 
ἐστιν, ὃ καὶ Παῦλος ἔφη" ὅτι “ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τις 

“ μὴν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ." 



98 ἙΡΜΗΝΕΙΑ 11. 22. 

᾽ 2 Α φ- 9 “ὦ ’ ») ᾿ 

Διδήμονυ. Ὡς ἀληθεύεται τὸ “ πᾶς ὃ αἰτῶν λαμβάνει, μὴ 
3 ’ 3 ᾽ “. ὧφ 3 ’ 
ἀριθμουμένων εἰς πάντας τοὺς αἰτουμένους τῶν κακῶς αἰτούντων ὃ 

Ἁ φψῳ 49. «ὦ 9 3 - ΜΝ Φ ᾿] ’ὔ 4 ᾿Ὶ ἐς ΓΡῚ [.ἢ Φ. 

γὰρ κακῶς αἰτῶν οὐκ αἰτεῖται" οντως ἀληθὲς ἐστι τὸ “ πᾶς, ὃς ἂν 
3 ᾽ αν ’ 3 

““ ξπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται" οὐ συμπεριλαμβα- 
͵ “ Χ “ “ Α ᾽ “ Ἁ ἤ . γομένων τῶν ἄνευ τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημα τοῦ [ἰατρὸς λεγόντων τὸν 5 

3 ΩΣ Ν ΩΣ ’ 9 ων ἊΨ 

Ιησοῦν Κύριον, Καὶ διὰ τοῦτο δοκούντων ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα 
. “Ὁ λῃῃ, 3 3 Α Λ...4  ᾿ νλ»ν ᾽; 

αντοῦ. καὶ ἐτερως᾽ οὐ ταῦτὸν τὸ επικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα Κυρίου, 
Ἁ ’ 2. »ν» ’ ἃ ΩΣ , 

καὶ λέγειν αὐτό ὁ μὲν γὰρ εὐχόμενος, καὶ τυχεῖν τινὸς ἀγα- 
“Ὁ. ’᾽ ΓῸ 2 ΄ ’ ’ 

θοῦ βουλόμενος ἐπικαλεῖται" ᾧ ἀκολούθως γίνεται σωτηρία᾽' ὁ 
, κ κα “ ᾽; ’ “Ὃ 9 φω 9 

δὲ προσποιούμενος εἶναι δοῦλος, λέγει» Κύριε, ἵυριε τῷ ἰησοῦ, ον 10 
΄,͵ Ἁ Ά, φ, ’ 

πράττων τὰ δούλου" ὅθεν πρὸς τοὺς τοιούτους φησι" ““ τί με λέγετε 
“Κύριε, Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω." παραπλησίως ἐκδέξη τὸ 

“ πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται" τῷ “ οὐδεὶς 
΄ ΄ 3 “ 3. ν »ὔ, ἥ . “ 39 ’ “ 

“λέγει Κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Αγίῳ"" Κύριον, τοῦ 

ἔργῳ καὶ διαθέσει δουλεύοντος αὐτῷ, ἀλλ᾽ οὐ μόνῃ ψιλῇ προφορᾷ τς 

λέγοντος τὸν ᾿Ιησοῦν Καὶ ὑριον. 

Νικολάου Ἀγκύρας. Οὐκ Ἰουδαῖος μόνον, ἀλλὰ καὶ “Ελλην 
καὶ βάρβαρος καὶ Σκύθης, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πάντων τῶν εἰς Χρι- 

Ἁ ’᾽ δ Φ »" Ν Δ,» 64 4 49 
στὸν πιστευόντων ἡ ὁμήγυρις, ἡ ἐν Σιὼν καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ, ἐπι 

«φ 2} ,ὔ ’ὔ - 9 “ὦ ’ φο 4 ,, 

τῶν Αποστόλων γενομένη, τῶν εκ τοῦ καταλείμματος τοῦ ᾿Ισραὴλ 20 

πρὸς τὸ εὐαγγελικὸν κληθέντων κήρυγμα. 

Ὁ Περὶ πάθους καὶ ἀναστάσεως καὶ ἀναλήψεως Χριστοῦ, δωρεάς τε τοῦ ᾿Αγίου 
Πνεύματος. 

4 ΄“ 

22 ᾿Ανδρες ᾿Ισραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐκ ἔστ, κολακείας τὰ ῥήματα, ἀλλ᾽ ἃς 

3 ΣΝ 7 3. . 9 ἢ 9 Ν Λ » ’ ἐπειδὴ καθήψατο αὐτῶν σφόδρα, ἀνίησιν αὐτοὺς καὶ ἀναμεμνήσκει 

τοῦ προπάτορος, καὶ πάλιν ἀπὸ προοιμίου ἄρχεται, ἵνα μὴ θορυβη- 
“Ὁ ᾽ δ ’ Ἃ .»ν “Ὃ ““ 32 Ἁ ᾽ θῶσιν προφήτον ἀκούοντες" τὸ δὲ ὄνομα τοῦ Ιησοῦ εὐθέως ἂν αὐ- 

τοῖς προέστη" καὶ οὐκ εἶπε πείσθητε, ἀλλ᾽ ἀκούσατε, ὅχερ ἣν 

ἀνεπαχθές. 30 
Σχόλ. ᾿Ισραηλίτας αὐτοὺς καλεῖ διὰ τοὺς προκάτορας" προ- 

τρεπόμενος αὐτοὺς τούτων μεμνῆσθαι τὴν πίστιν. 
3 “- ᾿, σι “" ξ΄ Ϊησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδε- 

᾽ σι 

δειγμένον εἰς ὑμᾶς. 
ὉΠ 6 βϑοῖϊο δϑίογίβοο ἡοῖδγὶ ἀθθυΐϊ. 
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"Ὁ ͵ 3 ’ κε 3 ω φ Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Αρ ἐπειδὴ τοῖς ῥήμασι τοὕτοις ἐχρή- 
’ Ἁ 4 δ 3 ’ὔ Α 

σαντο, μόνον τὸν ἄνθρωπον ἥδεισαν τὸν Χριστὸν οἱ ᾿Απόστολοι, καὶ 
’ὔ 4 Κ φὀ “ὦ φῳ 

πλέον οὐδέν; μὴ γένοιτο" οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ εἰς νοῦν τοῦτο λαβεῖν 
΄ 9 4 Ν “᾿ ς 3 7 Ἁ Ἁ 9 ’ 

ποτέ ἀλλα καὶ τοῦτο ὡς ἀρχιτέκτονες σοῴοι καὶ οἰκονόμοι μυστη- 
’ Θ ῸὍὉ 2 ὲ Α Ἁ 4 9 Ν ΨΥ ᾽ δ) 

ρίων Θεοῦ πεποιήκασι" καὶ τὴν αἰτίαν ἔχουσιν εὔλογον. Ἐπειδὴ 5 
, φ᾿ Α 4 

γὰρ οἱ τότε Ἰουδαῖοι πλανηθέντες καὶ πλανήσαντες “Ἑϊλληνας, 
43 ἢ ᾿ Ἁ Ἁ ν ’ , 

ἐνόμεζον τὸν Χριστὸν ψιλὸν ἄνθρωπον μόνον ἐκ σπέρματος Δαβιδ 
Ν ’ “ω “ Α , 
ἔρχεσθαι, καθ᾽ ὁμοιότητα τῶν ἐκ τοῦ Δαβιδὸ ἄλλων γενομένων 

ἢ Ν Α Α 24 Ν 4.9.ῳ. ζ ’ , , ,.ϑ 3 
τέκνων οὗτε γὰρ Θεὸν αὐτὸν, οὐδ᾽ ὅτι ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, ἐπ:- 

9. “ δ 3 ’ὕ 

στενον" τούτον ἕνεκα μετὰ πολλῆς τῆς συνέσεως οἱ μακάριοι Από- το 
Ν 3 ΄ “ “- 3 »ω “ᾳ«΄ῳ΄9 ’ . 9» 

στολοι τὰ ἀνθρώπινα τοῦ Σωτῆρος ἐξηγοῦντο τοῖς Ιουδαίοις" ιν 
μέ ὔ “Ὃ , ’ 

ὅλως πείσαντες αὐτοὺς ἐκ τῶν φαινομένων καὶ γενομένων σημείων 
5 , 4 Ἁ Ἁ Ἁ 3 Α Α ΩΝ 7 
ἐληλυθέναι τὸν Χριστὸν, λοιπὸν καὶ εἰς τὴν περί τῆς θειότητος 

ὔ ’ “4 ΄ 

πίστιν αὐτοὺς ἀγάγωσι" δεικνύντες ὅτι τὰ γενόμενα ἔργα οὐκ 
2 φφ 

ἔστιν ἀνθρώπον, ἀλλὰ Θεοῦ" ἀμέλει Πέτρος ὁ λέγων ἄνδρα παθη-τς 
ἉἍ ᾿ Ἁ Δ “Ὃ ἵτ ἐς 3 Ἁ “ “ .] .3 

τὸν τὸν Χριστόν, εὐθυς συνῆπτεν, οὗτος “΄“ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἐστιν 
. Υ “, 3 ’ὔ [ “, {ἐ 4 φ 4 ς [Δ΄ "“ “Φ 

ἐν δὲ τῷ Εὐαγγελίῳ ὁμολογεῖ" “ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ 
ες “Ὁ .» 9 Ν φ. 54 Ω Ἁ Ξ.Ν ςς 3. ἢ 

τοῦ ζῶντος" ἐν δὲ τῇ Εἰπιστολῇ φησιν αὑτὸν ““ ἐπίσκοπον Ψυ- 
“Ὁ ᾿ δῷ Α ὠφφ3ἅ ᾽ Ν ’ “ χῶν" καὶ Κύριον ἑαυτοῦ τὲ καὶ τῶν Ἀγγέλων καὶ δυναμέων εἶναι" 

ΩΣ Ὰ 4 

πάλιν τὲ ὁ Παῦλος, ὁ λέγων ἄνδρα ἐκ σπέρματος Δαβὶδ εἶναι τὸν χο 
[2 ’ὔ [ Ἅ 3 ’ “. 

Ὑῶν, οὗτος ἐπέστελλεν “Ἑβραίοις μὲν, “ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς 
δι “ “ , νΝ 

“ὅρξῃς, καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ" Φιλιππησίοις δὲ, 
«(ἃ »" “ -. , 3 φ δ 4 Ἃ 

ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ νπάρχων, οὐχ, ἀρπαγμοὸν ἡγήσατο τὸ εἰναι ἰσα 
“-8 Ὁ 3) δ δὲ ’ 4 4 “᾿ ἡ ῦὺ 8 οὦ ΝΛ} ’ 

εὥῶ. τὸ δὲ λέγειν ἀρχηγὸν ζωῆς, καὶ Ὑτὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπαύ- 
- ν᾿ “Ὁ Ἁ Ὴ) ’ 

γᾶσμα καὶ χαρακτῆρα, καὶ ἴσα Θεῷ, καὶ Κύριον, καὶ ᾿Εἰπίσκοπον 25 
“Ὁ 7 ἃ 4 ᾷΦ Ὁ 3 ’ ’᾽ “ Ψ 

ψυχῶν, τί ἂν εἴη ἕτερον ἢ ὅτι ἐν σώματι Λόγος ἦν Θεοῦ, δέ οὗ 
Ρ, 2. . ΙΧ ἮΝ 2 » . εν ν 

τὰ πάντα ἐγένετο᾽ καὶ ἔστιν ἀδιαίρετος τοῦ Πατρὸς, ὡς ἔστι τὸ 
3 Α , “ 

ἀκαύγασμα πρὸς τὸ φῶς; 
Ὁ [.2 ““ “ { φω ᾿] 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “Ὅρα πῶς οὐδὲν λέγει τῶν ὑψηλῶν, ἀλλ 
2 δ .» “ [4 έ ἀπὸ τῶν σφόδρα ταπεινῶν ἄρχεται" καὶ εὐθέως τὴν πατρίδα λέγει, 30 
[μ 3 Ἁ Ν 3 Ὁ 

ἥπερ ἐδόκει εὐτελὴς εἶναι" καὶ οὐδὲν μέγα λέγει περὶ αὐτοῦ" οὐδὲ 

“ τὸν 
3 

᾿ “ ᾿ 
οἷον ἄν τις εἴποι περὶ προφήτον τέως" ““᾿Ιησοῦν," φησι, 

ΠΝ Ἀ φ “ ςΦ ὦ» “ Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς ὑμᾶς. 
Ὅ “ ’ ν 2 «ςΜψΡ', ν “Ὁ “τ ᾽ - “ ρα ποῖον ἦν μέγα τὸ εἰπεῖν, ὅτι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀπεστάλη" τοῦτο 

3 Ν δ Ν νι Φ 
γὰῥρ ἄνω καὶ κάτω, καὶ αὐτὸς ἐσπούδαζε, καὶ ᾿Ιωάννης καὶ οἱ 35 
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Ἀπόστολοι, δεῖξαι" ἄκονε γὰρ ̓ Ιωάννου λέγοντος" “ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, 

“ ἐφ᾽ ὃν ἀν ἴδης τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν, οὗ- 

“Ἔ τὸς ἐστιν." αὐτὸς δὲ ὁ Χριστὸς καὶ μεθ ὑπερβολῆς τοῦτο 
“ῸὋ . (έ 5 »»} ΓΝ 3 [ν Γι 3 ΩΝ ΨΚ 39 Ἁ 

ποιεῖ λέγων" “ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐχ ἥκω" ἐκεῖνος με ἔπεμψε, καὶ 

πανταχοῦ τῶν γραφῶν τοῦτο μάλιστά ἐστι τὸ σπουδαζόμενον. ς 
3 3 ᾽ “4χᾳζκι ’ὔ 2 Ν “ [ο᾽ Ἃ Ν 
Επ᾿ Ανεπιγράφου. Τοῦτό φησιν ἐπειδὴ Θεοῦ νίος ὧν, καὶ 

Θεὸς Λόγος, γέγονεν ἄνθρωπος, λαβὼν δούλου μορφήν᾽ ὡς εἶναι τὸν 
2 , . Χ Ν Ν , ἡ ΤῊΝ ς 
ἐπιδημήσαντα Χριστὸν ἄνθρωπον ἄμα καὶ Θεόν. ὥσπερ οὖν ὅταν ὃ 

Χριστὸς λέγηται “Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία," περὶ τῆς θεό- 

τητος αὐτοῦ τὰ λεγόμενα ἐκλαμβάνομεν, ἧς ἔλαβεν ἐκ τῆς παρ- τὸ 

ϑένου. “Ὅρα γὰρ ποτὲ μὲν λέγοντα αὐτὸν, “ζητεῖτέ με ἀποκτεῖ- 

““ γαι ἄνθρωπον, ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ποτὲ δὲ “ἐγὼ 
ες νε Α [4 .ὴ ᾽ 

καὶ ὃ Ἰ]ατὴρ ἕν ἐσμεν. 
-φ., 7 ϑ ’᾽ 9 ’ 3 φω Ἁ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΥΗ͂ΡΟΥ ἘΠΙΣΚΟΠΟῪ ΑΝΤΙΟΧΕΙ͂ΑΣ ΕΚ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ 

ΕΥ̓ ΠΡΑ͂ΞΙΟΝ ΚΟΥΒΙκΟΥΛάριον ἀποκρίσεωσ. Ὅρα σαφῶς ὡς τς 

οἶδεν αὐτὸν καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς καὶ Θεὸν ἀπαθῆ, μὴ δυνάμενον 
"- ,ὔ 3 Α , ς 93 5 Ἁ », 354 7 

κρατεῖσθαι θανάτῳ. εἰ μὴ γὰρ ἦν ὁ αὐτὸς κατὰ φύσιν ἀθάνατος, 

εἰ καὶ θνητὸς, καθ ὃ γέγονε σὰρξ, οὐκ ἂν εἶπε" “ καθότι οὐκ ἦν 

“«δύνατον κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ αὐτοῦ." καὶ πάλιν ᾿Ιουδαίοις 

ἔλεγεν ἀλλαχοῦ" “ τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε." οὕτως ὃ 20 
». 5 ᾿ Ν ν δή ΄ 2. 2 . δ Ν 

αντὸς ἐστι παθητὸς σαρκι, καὶ θεότητι πάθους ἀνώτερος" καὶ καθὸ 

μὲν ἄνθρωπος, ἐξηγέρθαι λεγόμενος ὑπὸ τοῦ Πατρός" καθὸ δὲ Θεὸς, 

οὐχ οἷος τε ὧν κρατεῖσθαι θανάτῳ" οὕτω καὶ Παῦλος 'Ρωμαέοις 
ἐπιστέλλων" ἐξ ̓ Ιουδαίων εἶναί, φησι, ““ τὸ κατὰ σάρκα Χριστὸν," 

τὸν αὐτὸν δὲ “" Θεὸν εὐλόγητον εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν" γράφει 15 

δὲ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ πρὸς Κορινθίους ᾿Επιστολῇ “ εἷς Κύριος ᾽[η- 

“6 σοὺς Χριστὸς, δ᾽ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ" καὶ πάλιν 
9 φῳ λςες ’ . ές 3 “Ὁ. , Ν Ἁ ᾽ Φ 

ἐν τῇ πρὸς Β'; βραίους" ““ Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αυτός, 

“καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας." 

Διδύμου. Εἰ καὶ μανέντες ἀπὸ Ἀρτεμᾶ, οἷς ἠκολούθησαν καὶ 30 
ς}ν ͵ » ἌΝ" ν. 2 “ὦ Α ᾿ 

οἱ ἀπὸ Σαμοσάτων, οἴονται ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν Ιησοῦν διὰ τὴν 

προκειμένην λέξιν, ἴστωσαν ὅτι τοῦ Θεοῦ Ὑἱὸς, Θεὸς Δόγος ὦν, 

ἄνθρωπος γέγονε, δεξάμενος δούλον μορφήν ὡς εἶναι τὸν ἐκιδημή- 

σαντα Χριστὸν, ἄνθρωπον ἅμα καὶ Θεόν' ὥσπερ οὖν ὅταν ὃ Χρι- 

στὸς λέγηται “ Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία," περὶ τῆς θεότητος, 35 
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ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ ἀνθρωπείου αὐτὸ ἐκλαμιβάνομεν οὕτω πάλιν ἐὰν 
λέγηται Χριστὸς τεθνάναι καὶ τεθάφθαι κατὰ τὰς γραφὰς, περὶ 

τοῦ σώματος αὐτοῦ, οὐχὶ δὲ περὶ τῆς θεότητος ἐκδεχόμεθα" καὶ 
Υ ’ γ᾽: ΄“ 3 “ ὍὉ φ “: σ᾽ ἘΔ ἐς Υ̓͂ 393 

ἐστί γε μυρία τοιαῦτα ἐν ταῖς γραφαῖς εὑρεῖν ὅθεν ἐὰν ““ ἄνδρα 
“ ἐς Ἶ “. 3 οὗ ὃ ’ ΠῚ .““ [9Ὶ "“Ὅ ’ Ἁ ᾽ 39 λέγῃ “Ἰησοῦν ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ σημείοις καὶ τέρασιν, ς 

3 ’ 2 Ν δ“ ““ςς ; "» “Ὁ 4 ". Ν 

ἀκολούθως αὑτὸ νοοῦμεν τῷ “Ἢ γὺν με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι ἀνθρωπον, 

“ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα," καὶ τὸ ““ ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὧν, 
“ καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν." Καὶ γὰρ ἀκούοντες αὐτοῦ τούτου 
3" “«ὡΔἅΑ΄φ 5» ὃ ’ 2." φῳ ’ ς Ο Α 3 , 

ἀνδρὸς τοῦ ἀποδεδειγμένον ἀπὸ Θεοῦ λέγοντος, “οὕτω γὰρ ἤγάπη- 
ἐ ς Α Ά , Υ͂ Α [δὴ 3 “ΦΨ δ “. ξὸ .,) σεν ὃ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Ὑἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενὴ ἔδωκε 10 

καὶ “ ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου" καὶ “ ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ, 

“ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοὶ," οὐκ ἠλίθιοι ἐσμὲν ὡς περὶ ψιλοῦ ἀνθρώ- 

του ταῦτα λελέχθαι νομίζειν. Εἰπάτωσαν δὲ ἡμῖν οἱ τῆς γνώμης 
’ὔ “ 3 ’ . (ἐς δ δ 9 ’ 9 . 3 , 3 ταύτης, πῶς ἀκούουσιν" ““ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰ 

ἐς νι “᾿ 3 “Ὁ Ἀ φ [δ ῳ 39 7 .2 , , 
μὴ ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου" καὶ τοῖς 

“ ἐὰν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα, ὅπου ἦν τὸ πρό- 
ἐ 3 3 7 ’ὔ “ 3 “Ὃ ’ 3 ’ τερον. οὐ γάρ τι τούτων νοῆσαι εὐσεβῶς δυνήσονται, ἀρνούμε- 

Α ΦΨ 8 ΩᾺ “Ὁ ς "» “᾿ ’ Ἁ ε “Ὃ 
γοῖ τὴν θεότητα τοῦ ᾿ἴησοῦ" πῶς ὁ εκ τῆς Μαρίας, ὃν νπονοοῦσι 

ψιλὸν ἄνθρωπον εἶναι, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκε, καὶ ἀναβαίνει 
μά 4 ’ 9 3 “ω 9 ’ . φ᾿ ὅκου ἦν τὸ πρότερον, οὐχ, ἕξουσιν εἰπεῖν. ᾿Ελεγκτέον ἐκ τῆς προκει- 20 

ὔ ᾿ Α ΔῚ 4 ᾽ ’ ,’ φῳ .Ὶ μένης λέξεως καὶ τοὺς οἰομένους σάρκα μόνον γεγενῆσθαι τὸν 
“4ᾳὐῳιὯ, 2." ᾿ ’ ΜΠ Ψ; , ς ἐς 2.λ 3» Σωτῆρα" οὐ γὰρ κατὰ μόνης σαρκὸς οἰκείως λεχθήσεται ἢ ““ ἀνὴρ 

φωνή 
Πρὸς ταύτην τὴν διάνοιαν τείνοι καὶ τὸ εἰρημένον ἐν τῇ πρὸς 

ἐ , 3 “ , “3 δ',. 4“«..,» ες ͵ 
Ρωμαίους ᾽᾿Ἐπιστολῇ Παύλῳ τῷ Ἀποστόλῳ' ““ τοῦ ἐΡΊΘΌΟΣΤΟΣ 2ς 

ἕ “Ὁ ,“Ὃ “ 3 “ Υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει" τουτέστι τοῦ διὰ τῶν ἔργων ἀποδειχθέν.- 
“« “ “ ΘΑ Ων τος καὶ τῆς δυνάμεως τῶν θαυμάτων ὡς ἔστιν ἀληθῶς Ὑἱὸς τοῦ 

89 φ “᾿ Α 5“. 
Πατρός" κατ᾽ οὐδὲν διαφέρει τὸ εἰπεῖν", ὁρισθῆναι αὐτὸν υἱὸν Θεοῦ 
᾿ ’ ΝΑ ») “ ϑ “ 4" 7 Ν , ἐν δυνάμει, καὶ τὸ εἰπεῖν, ἀποδειχθῆναι αὐτὸν δυνάμεσι καὶ τέρασι 

καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησεν ὁ Θεὸς δ αὐτοῦ καθάπερ δὲ Ὑἱοῦ" δι᾿ 3ο 

αὐτοῦ γὰρ θεοπρεκῶς καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν. 
’ Α, ’ Α ’ φ 3 ἢ ὃ 9 

Δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησε δι 
3 “χἀ3ε 4 Ε ᾽ὔ ς κι Ὶ 3 Ά ε 

αὑτοῦ ὁ Θεὺς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐυτοὶ οἴδατε. 

ς εἶπεν (οὐ. 
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86 3 “ῦ Ἁ 

ἜΞ ἀνεπιγράφου. Πάλιν διὰ τοῦ εἰπεῖν “ δυνάμεσι καὶ 
’ Α ’ Η 2 ’ φ , 3 9 Ψἦ0ἷ7΄Λ) 9 ͵ ΦὋῬἕ ὦ 5»3 τέρασι καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησεν ὁ Θεὸς δι’ αὐτοῦ ἐν μέσῳ ὑμῶν, 

; 4 4 “. ννψ Ἁ Ά “Ὁ 

ἐμφαντικώτατα ἔδειξε Θεὸν τὸ Πνεῦμα, καὶ ὅτι Θεὸς τὸ Πνεῦμα 
3 ᾿ 3 ν » δ “Φ ω "» 3 ς Λ 4 ἢ ἐστὶ, δι οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ ταῦτα ἐθαυματουργεῖ" οὐχ ὃ μείζων ἐλάτ-- 

9 [δ Α - Λ ᾽ Ἁ ΄ 3 4 

των, ἀλλ᾽ ὡς Υίος ἐπιφανεὶς καὶ ἐμφανίζων, οὐχ ἑαυτὸν μόνον, ἀλλᾶ ς 
,. Ἁ Α Ὁ 239. ἢ 3 

καὶ Πατέρα τὸν γεννήσαντα καὶ συμπληρωτικὸν τῆς οὐσίας αὖ- 
᾿Ξ Ἁ , “᾿ “᾿ “Ὁ ΑἉ [έ 

τοῦ Θεὸν τὸ Πνεῦμα, ὡς Πνεῦμα Θεοῦ καὶ Θεόν" τοῖς δὲ θεο-- 
᾽ 2 ὃ “4 3 ᾿“ 5) “ ςς ὦ») 3 Ἀ 3 ὔ 

μάχοις Ἰουδαίοις εἰποῦσιν αὐτῷ “ὅτι εν Βεελζεβουλ εκβάλλεις 
’ Ἃ δ 3 2 

“ς τὰ δαιμόνια," ἀποκριθεὶς εἶπεν" “οὐκ ἐν Βεελζεβοὺλ ἀλλ᾽ ἐν 
“" “᾿ "- ν νΝ ᾿ν , 

ἐς ΠΙνεύματε Θεοῦ" σαφῶς καὶ ἑαντὸν Θεὸν ἔδειξε καὶ τὸ το 
“ “ “ 4 Υ͂ Ἄ 

Πνεῦμα Πνεῦμα αὐτοῦ καὶ Θεόν' οὐδὲν γὰρ τερατωδέστερον ἢ 
΄ 2 “Ὁ 4 ἰω ’ὔ 3 ’ὔ . 

δυνατώτερον ἐν τοῖς σημείοις τοῦ δαίμονας ἀπελαύνειν ἐξέβαλε 
4 ’’ ἵ “Ὁ 4 

δὲ αὐτὸς ὡς Θεός" ἔλεγε δὲ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλειν τὰ δαι- 
΄ ’ ΩΝ . Ἁ 3 ΄ 

μόνια" ἵνα δείξη πρόσωπον τοῦ ἐν ᾧ, καὶ μεθ᾽ οὗ ἐκβάλλειν ἐνυπό- 
3 “ το Ν νΝ ς φν στατοὸν οὐσιωδῶς συμπληροῦντος τὴν Τριαδικὴν ὁμότιμον καθέδραν ις 

9. -.-ῳ. Ἁ , 4“, ΄ ᾽;᾽ 9 “ι Ἁ “ 7 

αὐτῷ καὶ τῷ Πατρί ἵνα δεικνυμένου αὐτοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος 
39. “Ὁ 9 Ἁ ᾽ ΄ ς » ’ δ ν᾽ »ρμΡ»9 Υ͂ αὐτοῦ ἐν δυσὶ προσώποις, μίαν ὁμότιμων φύσιν τὲ καὶ ἀξίαν, ἕνα 

δείξη Θεὸν τῇ φύ ἣν ἀσυγχύτως εὐκρινῇ καὶ ἀδιαίρετον ἐ εἰξῇ εὖν τῇ φύσει τὴ ασυγχντως ρένῇ ! αίρετον ἐν 
,ὕ 3 ’ Ν “Ὁ ’ προσώποις Τριάδα. Ἀμφιλεκτείτω δὲ μηδεὶς μικρότερον τοῦ ἑτέ- 

ἉΔ "» » Ἁ Ἵ Ἁ “«Ψ«.ᾳἋἃ “ 9 "»“ 6 , ρὸν ἢ μεῖζον, ἢ αἴτιον ἣ αἰτιατὸν νοεῖν ἢ λέγειν ἐν τῇ ὁμοτίμῳ 10 
ΑἉ “ Ἁ “ ’ Τριάδι" διὰ τὸ οἰκονομικῶς καὶ διὰ συστατικῶν λόγων λέγεσθαι 

ὃ . ὃ ες ὗ ὶ ἐξ κα .“Ὃ 9 [4 ς ΄ 3 ,’ τὸν μὲν δὶ οὗ καὶ ἐξ οὗ, συνεκτικῇ ἀσυγχύτῳ ὁμοτιμίᾳ ἐργά- 
΄ Ἁ “Ὁ ᾽ ν λε ζεσθαί τε καὶ θαυματουργεῖν τὰ ἀνθρώπινα καὶ τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον, 

ΝΑ 9 4 ..» ἈΝ Ν᾿ ὲ Ν ΄, ΝΟ ἊΑ , καὶ τὰ ἐπέκεινα τῶν ὑπὲρ ἄνθρωπον᾽ τὰς δυνάμεις καὶ τὰ τέρατα, 
“ Ἁ “ Α 

σημεῖα τε καὶ παράδοξα" ἀλλ᾽ ἐκλαμβανέτω ἐν Ὑἱῷ τὸν Πατέρα ᾽ς 
Ἁ Α . ΛΝ.» , Ἁ [4 9ϑ ΄ ’ 

καὶ τὸ Πνεῦμα, καὶ ἐκ [Πατρὸς τὸν Ὑ τὸν ἐνυποστάτῳ γεννήσει, 
ν- ᾿ φΦ 3 ᾽ 3 4 φ ’ - 7 ὃ ’ Ν Ἁ 

καὶ τὸ Πνεῦμα ἐννποστάτω οὐσιώδει νπάρξει" ἐκδεχέσθω δὲ καὶ 
Α Π 2 3 ΥὙἹΩ Υ̓͂ “ Π Υ͂ ς ἃ Ν.".9 7 ς ᾽ τὸν Πατέρα ἐν Ὑἱῷ ἅμα τῷ Πνεύματι" αἱ καὶ ἐν μέσῳ ἑστάγαι 

φ φῳ. ». “. Ἁ “ ΑἉ ΦΑᾺ 3 “Ὅ Ἁ 

ἐκείνου τοῦ λαοῦ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡμῶν᾽ καὶ τὸν Ὑἱὸν ἐν τῷ Πατρὶ, 
,», ες “ι4τττννΝ 2. οὖν ς΄ ν, 3 Λ » ες - 

ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ καὶ σὺν αὐτῷ τὸν Πατέρα᾽ ἐμφανίζοντα ἐν ἑαυτῷ 30 
, 3 “Ὁ Ν Ά ““ “᾿ “ὦ Ἁ Ἁ 

τὸ ἐξ αὐτοῦ καὶ σὺν αὐτῷ Πνεῦμα Θεοῦ καὶ Θεὸν, ἐν ὦ ἐκβάλλει 
, ὃ ’ . 9 3 [4 Ν “5.32. ) Ὁ Π Ν νο Π Ν τὰ δαιμόνια' ἵνα ἀκούοντες τὸ “' ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατὴρ 

9 2 Ἁ 3 3 ὔ . 

“ ἐν ἐμοὶ," καὶ τὸ ““ ἐγὼ ἐν Πνεύματι, Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαι- 
ἐς ’ὔ 33. 3 ὃ ’ Α “ ’ . {-ς-ὃ3 ν » “Ὁ 

μόνια, ἐκδεχώμεθα τὸ ἐν τῷ Πνεύματι" ὡς τε “ἐγὼ ἐν τῷ 
[1 ,: Α Α “ῳ 

“Πατρὶ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί" καὶ “ ἐγὼ ἐν τῷ Πνεύματι ἐκ- 35 
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“ βάλλω τὰ δαιμόνια," ἕν εἶναι τὸ ὁμόφωνον διὰ τὸ ὁμοούσιον" εἰ 

γὰρ καὶ ὁ Πατὴρ Θεὸς, ἀλλὰ λέγεται καὶ Πνεῦμα ὁμωνύμως, τοῦ 
Πνεύματος μὴ ἀποβάλλων τὸ εἶναι" καὶ Πατὴρ καὶ Πνεῦμα, 

4 7) φ“ω ’ Ν 3 , , “ δ 
μὴ γινομένου τοῦ [Πνεύματος Πατὴρ, ἀλλὰ μένοντος Πνεῦμα και 

Θεός. 5 
΄ι ζω σι ’ δ΄ ἴφ 

23 Τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ 
Ψ) ’ Α “ » ἢ “ 

ἔκδοτον λαβόντες, διὰ χειρῶν ἀνόμων προσπήξαντες 

ἀνείλετε. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Εἶτα ἐν μέσῳ θεὶς τὸ τόλμημα αὐτῶν τὸ 

3 4 “9 “ “ “Ὸ “ 3 4 Ἵ , “-4.-ῳζὩ.,3 ’ 
ἐναγες ἐκεῖνο, ὁρα πὼς πειρᾶται αὑτοὺς ἀπαλλάξαι τὸν ἐγκλημα- το 

2. ν ν ε ΕΣ . Ψ ᾽ , 4 τος εἶ γὰρ καὶ ὡρισμένον ἦν, φησὶν, ὅμως ἀνδροφόνοι ἦσαν. Καὶ 
3 3. ἢ Ἁ ΑἉ 45 }ἙἉ ) ν , ς᾽ μετ᾽ ὀλίγα----μονονουχὶ τὰ αὐτὰ τῷ Ιωσὴφ λέγων ῥήματα, καθ- 

ὔ Φ ΩΝ ΝΥ Ἁ Α 9 Α ἐς Α ϑ Λ , ἅπερ κ᾽ ακεῖνος ἔλεγε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς, ““ μὴ ὀργίζεσθε πρὸς 

“ ἀλλήλους" ὁ Θεός με ἀπέστειλεν ἐνταῦθα" τοῦ Θεοῦ τὸ ἔργον 
“ γέγονε" τί οὖν καλῶς ἐποιήσαμεν φησὶν ; ἵνα μὴ τοῦτο εἴπωσι, 15 

διὰ τοῦτο προσέθηκε “ διὰ χειρῶν ἀνόμων προσπκήξαντες ἀνείλετε"" 
3 «ὖ Δ} 3 ἢ Υ͂ 4 3 φ2 ’ Ὁ“ 3 ἐνταῦθα τὸν ᾿Ιούδαν αἰνίττεται, ἅμα δὲ αὐτοῖς δείκνυσιν" ὅτι οὐ 
τῆς αὐτῶν ἰσχύος ἦν, εἰ μὴ αὐτὸς συνεχώρησεν" ἢ διὰ χειρῶν 
ἀνόμων, τῶν στρατιωτῶν φησίν. ᾿ 

Τοῦ αὐτοῦ. Εἰ καὶ νῦν γέγονεν, ἀλλὰ παλαιόν ἐστι" καὶ 20 
ἐν ταῦτα ὁ Θεὸς ἐβούλετο, καὶ οὕτω διετύπωτο. ἄνωθ Θ ὕλετο, διετύ 

δ ε Ν 3. 9 3 κ-ὦ 
24 Ὃν ο Θεὸς ἀνέστησεν ἐκ νεκρῶν. 

Τοῦ ἁγίου Σευήρονυ Ἐπισκόπον Ἀντιοχείασ. Τὸ ἐγηγέρ- 
ϑαι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Πατρὸς λέγεσθαι, διὰ τὸ τῶν ἀκουόντων ἀσθε- 
γὲς, εὐπαράδεκτον τὸν λόγον ταύτη κατασκευάζοντες. Καὶ μετ᾽ ας 9 ἀρ Ύ Ἢ] Ὰ μ 
Σς. ἢ 3 [4 δ ς Ά 3 “"Ἅ 3 “ 9 ,’ ’ ὀλίγα-----ν τίνι γὰρ ὃ Πατὴρ ἐνεργεῖ; ἐν τῇ οἰκείᾳ δυνάμει δη- 

“ ΄ : ε 3 “ ’ ρῷ ’ θὰ δ Ν 
λονότι. τίς δέ ἐστιν ἡ αὐτοῦ δύναμις τοῦ Πατρός ; οὐδεῖις ἄλλος 

ἢ ὃ Χριστός" «“ Χριστὸς γὰρ Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία"" 
3᾽ϑἍϑ ὁ ς( »} ,» ἢ ς Ἁ δΔϑενκν “ Ἁ 9 ᾽ οὐκοῦν ἑαυτὸν ἀνέστησεν ὃ Χριστὸς, καὶ ὕπο τοῦ Πατρὸς ἐγηγέρ- 

θαι λεγόμενος. 20 
’ Α » μα. “ ’ 

Λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου. 
2 3 ἥ σ Ψ ΝΥ 9 ΑΔ Κὶ ΕἘῈ ἀνεπιγράφου. “ἵνα εἰπῃ ἔρρηξε καὶ ἀνέρρηξε τὴν ἔγκυον 

“ ΄ καὶ ὠγκωμένην καὶ ὠδίνουσαν γαστέρα τοῦ θανάτου" ὃν οὐ μόνον 
ἢ , 3 , 54 ἋΝ ν “5 δήσας" ᾿ 
εφαλλόμενος οὐ κατέπιεν, ἀλλὰ καὶ κατεπόθη ἐπιπηδήσας" καὶ 

Θ2 



Α4, ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 11. λ4. 

ἃ Ζ ϑῷὼ» » ὁ Ε] ’ὔ 49 ἃ 3 ὔ 9 ᾿Ὶ Α Δ οὺς εἶχεν ἐξήμεσεν' οὐ μόνον αὐτὸν οὐ πατέπιεν, ἀλλὰ καὶ οὕς 
Ζ ΙΣ ..4 , Ν ὠδὴ ῦ θ ᾽ ᾿ λέ “ 

εἶχεν ἐξέτρωσε, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου λύειν λέγων τῶν 
46. “ ’ 4 ’ “Ὁ "- ὔ ὠδίνων τοῦ θανάτου τὴν σάρκωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγον. 

᾽ 3 ’ὔ 2 Φ᾿ Α ς ζ 6 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙ͂ΑΣ ἘΚ ΤΟΙ ΠΡῸΣ ΑΔΛΙκαρνασᾶλς στν- 
΄ Υ͂ 3 ’ ἢ 

τάγματος. Τὴν ἀνάστασιν προσηγόρευσεν, ὥσπερ ἐκ κοιλίας τινὸς ς 
9 γ᾽ ᾿ 4 “ὍὋ ζ΄“ ὔ φὋ Α ΄“ «Φ ὦ 

ὠδινούσης, φημὶ δὴ τῶν τοῦ θανάτου δεσμῶν, καὶ τῶν τοῦ ἄδου 
“Ὁ 3 ’ φ᾿ “- “ Ἁ ᾽ὔ φ ᾿Ὶ 

μυχῶν, ἀναδύντος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ παρελθόντος ὡς ἐκ 
φΦ “Ὃ ’ Α [4 

τοκετοῦ ξένου τῆς ἀναστάσεως. ταύτη τοι καὶ ὠνόμασται ““ πρω- 
’ 9 “ “4 τρτόκος ἐκ νεκρῶν." 

Ε] ΄“ Α ’ὔ Α Ά ’ 

Ὠδῖνας θανάτου ἡ παλαιὰ κίνδυνον φησι καὶ συμφοράν. Ιο 
’ 9 ᾿ Ἁ ’ ΕΣ 4 7 Ἁ ΄ Ὁ ὠδίνων οὐ κατέχει τὸ κατεχόμενον, ἀλλὰ πάσχει καὶ ῥίψαι 

σπεύδει. 
΄“ω {2 φ 9 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὕτως ἀνέστης ὡς μηκέτι πάλιν ἀποθα- 
“ . Α ΑἉ 3 “᾿ ἐ 4 9 κ ὃ Ν “". 9 ς.54 

νεῖν" τὸ γὰρ εἰπεῖν, “ καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὑτὸν υπ 
έε 3 ο 99 «ΦἈΦ0Ξ75 ΕΥ̓͂ 3 4 “Ψ ἮΝ ’ 3  » 

αὑτοῦ, τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐ κοινὴ τοῖς ἄλλοις γέγονεν ἡ ἀνάστασις. τς 

’ 9 ιν ᾿ κ᾿ 8 Ἀ ε» 3 “ὦ 

Καθοτι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὑτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
3 9 ς 59 ’ Ν ΄ ἃ “ 
Επ ἀνεπιγράφου. Οἱ ἀθληταὶ ἀλειφόμενοι ἄληπτοί εἶσι τοῖς 

2 ΄ ν .» 3 ’ ᾿Ξ ’ 2 

ἀντιπάλοις, καὶ οἱ ἐκαοιδοι ἡλειμμένοι, ἄθικτοι γίνονται καὶ ἀπροσ- 
2 Ξ “ φ. --:-ἦΤἬ ΓὙ ἘΞ “«ζ΄ ΔᾺΝ φ ’ ἃ 

πέλαστοι τοῖς ὀδοῦσι τοῦ ὄφεως τῷ δὲ Χριστῶ εἰλημμένῳ“ μυ- 
"- “Ὁ ὦ “- ’ὔ , Α ς “ " 4 Ἁ 

στικῶς τῷ εαυτοῦ [Πνεύματι διὰ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ἐνανθρώπησιν, καὶ 20 
φ“ Α Ν 

συμπλακέντι τῷ θανάτῳ, καὶ ὑποτάξαντι τὸν ἀλάστορα, προσελθὼν 
3 ’ [4 φ. 

ὃ ἀντίπαλος κατεάγη, κείμενος ἡμῖν εἰς συρεγμόν" ἐξ ἐκείνου γὰρ 
Ν «" , .,.» νΧ Ν , ΕΝ" 
ἔχομεν “ ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐκὶ πᾶσαν 

Ά ’ Δ΄ 3 φΦ Ἁ 4 “. 

““ τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ" τὸ δὲ “ καθότι"" καθότι μὲν εὑρηθῆναι αὐ- 
Ἤῃ. ,Σ: “Ὁ δὰ 

τὸν Θεὸν ἐκ Θεοῦ γεγενημένον" καὶ τὴν αὐτὴν τῷ γεγεννηκότι κεκτη- 25 
᾽ὔ “ Ἁ ’᾽ - 

μένον φυσικῶς ἀνεπίδεκτον φύσιν τε καὶ ὑπόστασιν πάσης τροπῆς 
Φ' 3 ᾽ὔ ΓΥ Δ΄ 9 φ“᾿ ΓᾺ “- Φ .“᾿ ΄ 

ἢ ἀλλοιωσεὼς ἢ προσθήκης, ἢ ἐπιβολῆς, ἢ σνστολῇς, ἢ τῶν ὅσα 
253.ϑΝ. 2 ,ὔ . ἃ ,, ν 2 , , » 
τ ἀλλοίωσιν Ψυϑ ΑῊν ἢ παραφυσιν᾽ καὶ ἀναλλοίωτον ἐν τὴ σαρ-» 

ς “ ΙΑ Α Α 4 “Ὁ 

κώσει, ὅποῖον καὶ τὸν ἄσαρκον Πατέρα, καὶ τὸ ἀσώματον Πνεῦμα 
ΔΥ Α 

τὸ Αγιίον καὶ ἀναμάρτητον. 30 
’ 3 "ο 3 ΝΥ .2 Ν ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΕΚ ΤΟΙ͂ ΕἸΣ ΤῸ ΑΓΙΟΣ ὁ ΘΕΟΣ ΣΈΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Οὗ- 

΄ καὶ σ Ἁ λ Α “ὦ θ ’ Α θ 7 Ἁ 3. ὦ 

τοῦ αρκί συμπλακεὶς τῷ θανάτῳ, καὶ φθάσας μεχρι αὐτῶν 
“ 3. φΦ. ’ 4 ’ ’ Ἁ νου μων 

ἄδου πυλῶν, ἀνέστη τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ “ λύσας τᾶς ὠδῖνας τοῦ θα- 

ο ϑίς Οοά. ἃ ἵερ. ἠλειμμώφ. 



ΗΠ. ,6. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 4 

’ 

“ γάτου, καθότε οὐκ ἦν δυνατὸν, καθὼς ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, 

“ κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾿ αὐτοῦ" ἦν γὰρ κατὰ φύσιν ἀθάνατος, εἰ καὶ 
τῷ κεφυκότε θνήσκειν σώματι τὸ παθεῖν κατεδέξατο, ἐπείπερ οὐδὲ 
Υ ο. 

ἄλλως ὁ προσπελάσαι τὸν θάνατον' ὃν τοίνυν ἐπὶ τῆς πείρας εἴδο- 

μὲν ἀθανάτως ἐν θανάτῳ γινόμενον, τοῦτον ἀνυμνοῦντες λέγομεν τὸ 5 
Υ 

“Ἅγιος ἀθάνατος." 
ϑᾳ 9 { ᾽ν “Φ ἣ 3 Α ε 4 

Τοῦ αἰτοῦ ππκ τοῦ ΠΡῸΣ ΙΟΥΔΙΑΝΟΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΑ ΣΌΝ- 
,, 2." Ἁ νῚ 7 5Ἀ ΄ , Ἁ 

ΤΆΡΜΑΤΟΣ. Οὐχί τὸ μὴ πάντη αὐτὸν γεύσασθαι θανάτου σαρκὶ, 
Ὶ ΩΣ φῷ 

καὶ ὑπὸ τὸν ἐκείνου γίνεσθαι ζυγὸν, ἀλλὰ τὸ διαρρῆξαι τοῦτον διὰ 
ΩΝ Ὁ Α "᾿ “Ὃ 

τῆς τριταίας ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως, καὶ τῆς παντελοῦς μὴ ἀνα- το 

σχέσθαι φϑορᾶς τὲ καὶ διαλύσεως. 
Α γ᾽ 3. ’ ἉἋ ’᾽ 

15 Δαβὶδ γαρ λέγει εἰς αὐτὸν, προορώμην τὸν Κύριον 
9. 9 ’ σῷ Ἁ [ 

ἐνωπιὸν μοῦ διὰ παντὸς. 
π' »"“Ὃ 4» ’ 3 ᾽ὔ ὔ 3 οῳ 4 

ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ἘΠΙΣΚΟΠΟῚ ΝΎΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ͂ ΚΑΤᾺ 
, ὔ 

Ετνομίου λόγον. Ἀλλὰ καὶ ὃ προφήτης Δαβὶδ κατὰ τὴν ἑρμή-ας 
ν [ΠῚ ὅτι 

3 ς Ν 
“οὐ κἐγκαταλείψεις ψνχήν μου εἰς ἄδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιον 

“ο Φ “φ9 , ν “σου ἰδεῖν διαφθοράν" οὕτω τοῦ Ἀποστόλου Πέτρον τὸ ῥητὸν 
ς 4 “ Υ̓͂ Ἁ μ. 
ἐρμηνεύσαντος, ὅτι οὔτε ἡ ψυχὴ αὐτοῦ κατελείφθη εἰς τὸν ἄδην, 

“ ων , γείαν τοῦ μεγάλου Πέτρου εἰς αὐτὸν προορώμενος εἶπεν" 

οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν" ἡ γὰρ θεότης, καὶ πρὸ τῆς 20 

σαρκὸς καὶ ἐν τῇ σαρκὶ, καὶ μετὰ τὸ πάθος, ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει, ὃ 
ΦῸῸ.“.,). ὕ μ νι 2 Ν ὃ , . 2 δὲ “ 
ἣν τῇ φυσεί, πάντοτε οὖσα καὶ εἰσαεὶ διαμένουσα᾽ ἐν δὲ τῷ πα- 
ϑητ ὦ φ᾿ 3 νῦ ΄ ᾽ Α .«»" δν 9 ’ 3 λή 

ὦ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν ἐπλήρωσε, 

διαζεύξασα πρὸς καιρὸν τὴν ψνχὴν ἐκ τοῦ σώματος, χωρισθεῖσα 

δὲ οὐδετέρου ᾧ ἅπαξ ἡνώθη" καὶ πάλιν τὰ διεστῶτα συνάψασα, 2ς 
5 ΕῚ ᾽ νι» 4, “ 7 “« 9 ’ ᾽ ““Ὅ 

ὥστε ἀκολουθίαν καὶ ἀρχὴν δοῦναι πάσῃ τῇ ἀνθρωπίνη φύσει τῆς 
3 “2 ᾿ . «εὐ ᾿ Ὕ δέ . 
ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως" “ἴ'Γνα τὸ φθαρτὸν ἅπαν ἐνδύσηται τὴν 

“ ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τὴν ἀθανασίαν, τῆς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡμῶν 

διὰ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀνακράσεως, εἰς θείαν φύσιν μεταποιη- 

βείσης. 80 

16 Ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστὶν, ἵνα μη σαλευθῶ" διὰ τοῦτο 
4 ε δὰ 

εὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσα 
μου. 

6 Βυρθίβοῦ. 1. 8. ἦν δυνατόν. 



46 ἙΒΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 11. 46. 

Α “Ὁ , ’ 

ἘΞ ἀνεπιγράφου. Τὸ ἐκ δεξιῶν ἑστάναι τὸν Πατέρα λε 
φῷ “ .ῳ 9 “᾿ “. » 

γέσθαι τοῦ Ὑἱοῦ νῦν ποτὲ δὲ πάλιν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς κάβ.- 
. δὲν δὲν λιν» ἢ εν ει. Κί 

εσθαι τὸν Ὑ τὸν, οὐδὲν ἕτερον ἢ τὴν ἰσότητα ἡμῖν σημαίνει" ριον 
“ δ. Α φο 9. γ᾽ δὲ αὐτοῦ τὸν Πατέρα καλεῖ, διά γε τὸ λαβεῖν αὐτὸν δούλου 

2 

μορφήν. 5 
δ “Φ 5" ΄ “ Διδέμον. Οἱ μὴ ἔχοντες περὶ Θεοῦ ἐννοίας διηρθρωμένας το- 

φ“- “ .᾿ Α ν φᾺ Α πικῶς ἐκλαμβάνουσιν ἐκ δεξιῶν εἶναι τοῦ Πατρὸς τὸν Ὑἱὸν, διὰ 
“ , “- Ν 3 τὸ “ κάθου ἐκ δεξιῶν μον" ἧ κεκαθικέναι τὸν Σωτῆρα μετὰ ἀνά- 

“Ὁ “ [4 “. 

ληψιν ἐκ δεξιῶν τῆς μεγαλωσύνης" οἷς δυνατόν τι εἰπεῖν" εἰ γὰρ 
“Ὸ φ9 Α ΄ ’ 

ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς ὁ Ὑἱὸς τοπικὼς ὡς οἷονται) ἀδύνατον ἐκ το 
ὃ “ 9 Φ .- Ἁ ,ὔ ἦ 3 9 “ - ’ 

ἐξιῶν τοῦ Ὑἱοῦ τὸν Ἰ]ατέρα εἰναι κατ αὐτὸ τοῦτο τὸ σημαινό- 
Ἁ 7 ω “- 

μενον ἀλλὰ λέγει ὁ Ὑἱὸς, “ προωρώμην τὸν Κύριον ἐκ δεξιῶν 
ἐ ., , ς ἢ Δ , ᾽ὔ δκλ ,ὕ Α ΥΩ δεξιὸ . 

μου" ὅθεν ἑτέρως ἣ κατὰ τόπον ἐκληπτέον τὸν Υἱὸν δεξιὸν τοῦ 
ν Ἁ Ἁ ᾽ὔ “ ς ος ς ’ νι ΞΖ. 23 “ 

Πατρὸς, καὶ τὸν []ατέρα τοῦ Ὑἱοῦ ὡσαύτως τὸ ““ ἐγὼ ἐν τῷ 
, Α 3 , ’ Ἁ 

“Πατρί, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν" ἔτι δὲ “καὶ ἡ σάρξ μου υϑ 
7) ᾽ 9. 3} ὃ 3). » Δ» ΦὋ : δέ , 

κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπιδι. ἔπει Ἰησοῦς, καθὸ ἀνεδέξατο ϑάνατον, 
9. ἢ 39. 2} ’ 4 ’ 9 δ "““ ὕὔ 3 4“ 

ἀπέθετο ἣν κατ᾽ οἰκονομίαν ἔλαβε σάρκα, ἐπὶ τῷ πάλιν ἀναστῆσαι 
᾿ “ “ [4 Π 

αὐτὴν ἀπὸ τοῦ θανάτου τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ εἰκότως τὴν σάρκα ταύ- 
ὖ ς “«-ῳ9.33»5 (ὃ ’ ω ὃ Α ΝΥ 

τὴν οὖσαν ἑαυτοῦ ἐπ᾿ ἐλπίδι κατεσκηνωκέναι φησι, διὰ τὴν προσ- 
“ δῷ - « 

δοκίαν τῆς ἀναστάσεως. Εἰ δέ τις ἐκ προσώπου τοῦ Δαβὶδ εἰρῇ- το 
Ἁ “᾿ 

σθαι αὐτὸ ἐκλαμβάνει, παυσάσθω κατατρέχων τῆς περὶ ἀναστά- 
ὃ “4 [᾿ ’ ἿῈ 9 ἈΝ Ἁ δ Ί, ή 3 

σεὼς 6 Ὲ ς τῶν αἀπλουστέρων" εἰ γὰρ καὶ οἷοε τε εἰσι παρ- Ἶ μη ἂρ 
“ 3 κ ἡ “Ὁ 

ἴστασθαι ὃ φρονοῦσιν' ἀλλ᾽ οὖν εὐσεβῶς διάκεινται φάσκοντες 
Ν ’ 4 9." Α κἡ Ψ νΝ ν 

τὴν σάρκα ανιστασθαι ἐπι τὸ εἰναι ἄφθαρτον καὶ πνευματικὸν 
“ ς ’ Ἁ 

σῶμα' ὡς γὰρ ὁ ἐγειρόμενος νεκρὸς μετὰ ἀνάστασιν ζῶν καὶ οὐ 15 
"5 Ω͂ 3 “ Α Ἁ ΗΝ νεκρὸς ἐστιν, οὕτως ἡ ἐγειρομένη σὰρξ μετὰ τὴν ἔγερσιν πνευμα- 

Α - ϑῳ 

τικὸν καὶ ἄφθαρτον σῶμά ἐστι. 

ἜΣτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι. 

Κυρίλλον. Τριήμερος γὰρ ἀνεβίω, καθότι οὐκ ἣν δυνατὸν ζωὴν 

ὄντα κατὰ φύσιν αὐτὸν τοῖς τοῦ θανάτου κρατεῖσθαι, δεσμοῖς. 39 

Καὶ πάλιν---Οὐ γάρ τι θέμις εἰπεῖν φθορᾷ μὲν δύνασθαι κρα- 
τεῖσθαι ποτὲ τὴν ἑνωθεῖσαν τῷ Λόγῳ σάρκα κάτοχον δὲ αὐταῖς 
ἅδου πύλαις τὴν θείαν γενέσθαι ψνχήν' οὐκ ἐγκατελείφθη γὰρ εἰς 
δου, καθὰ καὶ ὃ θεσπέσιος ἔφη Πέτρος. 



1. 29. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 47 
’ «“ 2) Ὅστι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ἄδην, οὐδὲ 

δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 
Κτρίλλου. Ἀνεβίω γὰρ σκυλεύσας τὸν ἄδην, καὶ τοῖς ἐν 

δεσμοῖς εἰπὼν, ἐξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει, ἀνακαλύφθητε. 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ἈΝΤΙΟΧΕΊΑΣ ΕΚ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΕὙΠΡΑ͂ΞΙΟΝ ΓΡΑΦΕΝΤΟΣ. 5 
ν ῳ Ἅ φ᾿ 9396 ο “ Ἁ 393 “Ὁ ᾿ Κα: θανάτου λέγεται γεγεῦσθαι δι᾽ ἡμᾶς, τῷ τὴν αὐτοῦ ψυχὴν 

“- “ ’ 2 "» , »“ Ν Ν ἃ " 
χωρισθῆναι τοῦ σώματος, οὐ τῷ θεότητος ἔρημον τὴν ψυχὴν ἢ τὸ 

“ ᾽ ς 2.Ἀ ΑἉ ς Ἁ 3 ’ » ᾽ὔ δὲ σῶμα γενέσθαι" αὐτὸς γὰρ ἑαυτὸν ἀμφοτέρων ἀχώριστον ἔδειξεν" 

οὔτε γὰρ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐγκατελείφθη εἰς ἄδην, οὔτε ἡ σὰρξ 

αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν" καθὼς ὃ ψάλλων φησίν' ἀλλὰ τοῦ μὲντο 

σώματος οὗ κεχώριστο θαπτομένουν, καταργῶν τὴν φθουράν᾽ οὐ γὰρ 
« ϑ ᾽ ω 9 Ἁ “᾿ Ά 2. οὦ ἥν, ἀπολειπομένης τῆς ἀφθαρσίας τε καὶ ζωῆς, μὴ πάντως αὐτῷ 

καὶ πειραθῆναι διαφθορᾶς" τῇ δὲ ψυχῇ συγκάτεισιν εἰς ἄδον' ὅλος 
, ἢ 9  ο ΝῊ, Ὶ 4 σῳ ᾽ 42 ’ Α 6 3 [4 ὧν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅλος ὧν ἐν τῷ σώματι" ἀδιαίρετος γὰρ ὡς ἀσώ- 

ματος, καὶ πάντα πληροῦν δυνάμενος ὡς ἀπερίγραπτος. Ις 

Ἡσυχίου. Ὥσπερ αἱ ψυχαὶ τῶν δικαίων μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἐκ 

τῶν κάτω χωρίων ἔτριψαν ἀναβαίνουσαι. 

’ Ρ ε ᾿Σ ω 

428 ᾿Εγνώρισας μοι ὁδοὺς ζωῆς. 
ΚΥΡΙΑΔΟΥ ἈΛΕΒΑΝΔΡΕΙΑΣ. Ἐκεῖνο διδάσκων ὅτι τὸ τῆς ἀνγ- 

΄ Υ̓͂ ’ φ  ς “, ΝῚ Α ξ ».»» ων 

ϑρωπότητος ἔχων πρόσωπον ὁ καθ ἡμᾶς γεγονὼς, τους ἡμῖν μᾶλλον 20 
Ἁ 9 9 «“« ᾽ , φω , 3 ν , φ 3,3 

και οὐκ αὐτῷ πρέποντας, καθὸ νοεῖται Θεὸς, ἀνίησι λόγους, ὡς ε 
« ΄“ νν 4 λῶ . γλ)3ϑ,.,.,. ὁ ο Α “ 3 ’ ἐβ ξ 9 

ἑαυτῷ καὶ πρώτῳ καλῶν" εφ᾽ ἡμᾶς τὴν τῶν οὐρανίων μέθεξιν ἀγα- 

θῶν᾽ ὡς γὰρ ἑαντῷ δεδόσθαι φησὶ, τῇ τοῦ ἀνθρώπον φύσει προσ- 

νέμει" ἐπεὶ πῶς τῇ τοῦ ἀνθρώπου πτωχείᾳ πεπλουτήκαμεν. 

’ Ἁ ζω ’ 

Πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου. ας 

Τοῖ ἁγίου Σετήρου Ἀντιοχείας. Πρόσωπον Κυρίον νοητέον 
δ ὔ ’ Α Ν [ ’᾽ 3 ᾿ ἃ τὴν θεοπρεπεστάτην θεοφάνειαν καὶ τὴν ἡμετέραν ἐπισκοπὴν, ἣν 

ἡμᾶς τότε τελειωτέρον ἐπισκέψεται. 

190 Ανδρες ἀδελφοὶ ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς 
« “ 4 ΄ε ’ Ν, « Ά, 9 ’ 

ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαβὶδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησε 30 

καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἐστὶν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς 
« ’ ’ 

ἡμέρας ταυτης. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὅταν μέλλῃ τί λέγειν μέγα, τούτῳ 
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κέχρηται τῷ προοιμίῳ διεγείρων αὐτοὺς καὶ οἰκειούμενος. Καὶ 
μετ᾽ ὀλίγα----πολλὴ ἡ ταπεινοφροσύνη ἔνθα οὐδὲν ἔβλαπτεν, οὐδ 
ὲ 3 ’ - 39.νϑ " κ᾿ “- 3 Α “Ὁ Ν Ν ν ὠργίσθησαν οὐ γὰρ εἶπε ταῦτα. οὐ περὶ τοῦ Δαβιδ εἴρηται 

ἀλλὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ" ἀλλ᾽. ἑτέρως" τῇ πολλῇ περὶ τὸν μακά- 
ρίον Δαβὶδ τιμῇ ἐνέτριψεν αὐτοὺς περὶ τοὺς ὡμολογημένους, ὡς 5 

Α δ ’ Α ’ 9 ’ 49 

πρὸς τολμήρους φθεγγόμενος καὶ παραιτούμενος αὐτοὺς᾽ καὶ ἐν- 

ταῦθα οὐκ ἔτι περὶ τοῦ Δαβὶδ φησὶν ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ 

Πατριάρχου" ὅτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη" καὶ οὐκέτι λέγει, 
ΞΨ0ΕΓ., 5,3} “,ἅἷ͵ ΄ Ὅλ , οἰκξὲ- Ὁ. ἅ 

καὶ οὐκ ἀνέστη, ἀλλ᾽ ἑτέρως" καίτοι οὐδὲ τοῦτο μέγα ἦν" “ καὶ τὸ 

“μνῆμα αὐτοῦ ἐστὶν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης" εἰς τὸ αὐτὸ τὸ 

ἦλθε, καὶ οὐδὲ οὕτως ἦλθεν ἐπὶ τὸν Χριστόν' ἀλλὰ τί; μετ᾽ 
3 ΄ ων 

ἐγκωμίων τῶν τοῦ Δαβίδ. 

’ ’ ΓΙ ἢ δ 

890 Προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἴδως ὅτι ὅρκῳ ὦμοσεν 
“- ’ 

αὐτῷ ὁ Θεός. 
Ταῦ λέ ν 4 ἃ ὃ , Α 3 .] “Ὁ ᾿ Ἁ Ν “ Ξ ὕτα λέγει, ἰνα κἂν διὰ τὴν εἰς ἐκεῖνον τιμὴν καὶ τὸ γένος, τι5 

δέξωνται τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως λόγον ὡς καὶ τῆς προφητείας 

βλαπτομένης, εἰ μὴ τοῦτο εἴη καὶ τῆς εἰς αὐτὸν τιμῆς. 

3 ΄΄“ “᾿ 3 ’ 3 δι ἉἋ Ν ’ 3 

Εκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὸ κατὰ σάρκα ἀνα- 
- 4 4 ὔ 9 4. δ ᾽ » κ« 

41 στῆσαι τὸν Χριστον, καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὑτοῦ, προ- 
δ .ς 3 . κ« ᾿ ᾽ὔ κ᾿ 

ἰδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ. 20 

ἜΞ ἀνεπιγράφου. Ἐν πολλοῖς τόποις τῆς θείας γραφῆς, ἀντὶ 
[2 ’ 9 ’ «ς Δ..4 ϑῷ ᾽ » “ 

βασιλείας, θρόνος ὀνομάζεται" ὡς καὶ ἐν τῷ προκειμένῳ, καὶ ἐν τῷ 

“ ὃ θρόνος σὸν ὃ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα." ἐβασίλευσε γὰρ ὃ Χριστὸς 

ἐπὶ τὸν νοητὸν Ἰσραήλ. 

Α ον Ψ 

Ὅτι οὔτε ἐγκατελείφθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ἄδην. 25 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Τοῦτο πάλιν θαυμαστὸν δείκνυσιν, ὅτι οὐχ 

« “ἊΨ ε» “ : , .Ν 5.Ν 3 
ὁμοία τοῖς ἄλλοις ἦν ἡ ἀνάστασις" κατέσχε μὲν γὰρ αὐτὸν, οὐκ 

ἢ , ΙΝ . οφρφ“΄ῸΟ φΞ’᾿ ς ΄ ν 2 ,.,μ ἢ ,, εἰργάσατο δὲ τὸ αὐτοῦ τότε ὃ θάνατος. Καὶ μετ᾽ ὀλιγα----πάντα 

τοίνυν ἀνατίθησι τῷ Πατρὶ, ἵνα δέξ ἃ λέγομενα οἶνυν ἀνατ τῷ Πατρὶ, ἵνα δέξωνται τὰ λέγομενα. 
8 »-᾿ 9 ᾽ 

Οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν. 30 
Διδίμπου. Τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν σάρκα Ἰησοῦ διαφδορᾶν, δηλοῖ, οὐ 

τὸ μὴ τεθνᾶναι' τέθνηκε γὰρ, καὶ ἐν μνήματι ἐτέθη ἀλλὰ τὸ μὴ 
,ὕ Ἂ Ν ς », ) 9 . Ν “, Α διαλελύσθαι" τρίτῃ γὰρ ἡμέρᾳ ἀνέστη ἔπρεπε γὰρ οὕτω τὴν 
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ἀνάστασιν γενέσθαι" εἰ γὰρ ἦν ἡ σὰρξ αὐτοῦ διαλυθεῖσα κατὰ 

τοὺς νεκροὺς, δισταγμὸν ἔφερεν ἀναστὰς, ἀμφιβαλλομένου εἰ 
αὐτὸ εἴη τὸ τοῦ Ἰησοῦ σῶμα τὸ ἀναστᾶν' ἠκολούθει δὲ καὶ τὸ μὴ 

τρίτῃ ἡμέρα, ἀλλ᾽ ἔτι μετ᾽ ἐκείνην τὴν ἀνάστασιν γεγονέναι" ὅπως 
οὖν πᾶς ὃ περιελκυσμὸς λυθῇ, καὶ τριήμερος ἀνέστη ἀδιάφθορος δ 

ἔτι οὖσα, καὶ ἐν μνήματι κενῷ, ἔνθα οὐδεὶς πρότερον τέθειτο, ἐτάφη 
ἵνα μὴ ὑποληφθῇ ἕτερος ἀνθ᾽ ἑτέρου ἐγηγέρθαι. 

Τοῦτον τὸν ᾿Ιησοῦν ἀνέστησεν ὁ Θεός" οὗ πάντες 
φ ΄- ΕῚ 4 », 

ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες. 

Τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδούνων. Οὐκ ἄλλον 1ὸ 
Θεὸν κατήγγελον οἱ Ἀπόστολοι, οὐδὲ ἄλλον μὲν παθόντα καὶ ἔγερ- 
ϑέντα Χριστὸν, ἄλλον δὲ τὸν ἀναστήσαντα καὶ ἀπαθῆ διαμεμενη- 

κότα ἀλλ᾽ ἕνα τὸν αὐτὸν Θεὸν καὶ Σωτῆρα καὶ Χριστὸν ᾿ἸΙησοῦν, 

τὸν ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντα᾽ καὶ τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν ἐκήρυσσον τοῖς 

μὴ πιστεύουσιν εἰς τὸν Ὑἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τῶν προφητῶν συν- τς 

εβίαζον αὐτοὺς, ὅτι ὃν ἐπεγγείλατο ὁ Θεὸς πέμψειν Χριστὸν, 
ἔπεμψε τὸν ᾿Ιησοῦν, ὃν αὐτοὶ ἐσταύρωσαν καὶ Θεὸς ἤγειρεν. 

Πάλ;ν ἐκὶ τὸν Πατέρα καταφεύγει" καίτοιγε ἤρκει εἰπεῖν τὸ 
πρότερον, ἀλλ᾽ οἷδε σῶον τοῦτό ἐστιν, ἐνταῦθα καὶ περὶ τῆς ἀνα- 

λήψεως ἠνίξατο, καὶ ὅτι ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἐστιν ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὸ »ο 

φανερῶς λέγει. 

Σετήρου λόγου οζ. Οἱ Ἀπόστολοι κηρύττοντες τὸ Εὐὐαγγέ- 
λιον ἔλεγον τὸν Χριστὸν ἐγηγέρθαι ὑπὸ τοῦ Πατρὸς διὰ τὸ τῶν 
ἀκουόντων ἀσθενὲς, εὐπαράδεκτον τὸν λόγον ταύτῃ κατασκευάζον- 

τες. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----ἰ αἱ τὸ ἐγηγέρθαι δὲ αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Πα- ἃς 
τρὸς λέγεσθαι, τῶν μὲν ἀκουόντων ὠκονόμει τὸ ἀσθενές" τὸν δὲ 
αὑτὸν ἔχει νοῦν τὸ ““ ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὦδε," καὶ οὐχ, ἕτερον᾽ ἐν τίνι 
γὰρ ὃ Πατὴρ ἐνεργεῖ; ἐν τῇ οἰκείᾳ δυνάμει δηλονότι. τίς δέ ἐστι 

δύναμις τοῦ Πατρός ; οὐδεὶς ἄλλος ἢ Χριστός" “Χριστὸς γὰρ 
“Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία." οὐκοῦν ἑαυτὸν ἀνέστησεν ὅ 30 
Χριστὸς καὶ ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ἐγηγέρθαι λεγόμενος. 
Ἔκ ἀνεπιγράφου. Πρέπον ἐνταῦθα τῷ ἐκ Πατρὸς ἐκφύντι 

Λόγῳ διὰ τὰ τῆς κενώσεως μέτρα' ὅτι δὲ καὶ μετὰ τὴν ἐνανθρώ- 
ξησιν τῆς τοῦ Πατρὸς ἰσοτιμίας οὐκ ἔμεινεν ἐκτὸς, ἄκουσον 

Η 
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λέγοντος τοῦ Δαβίδ “ Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθον ἐκ 
“ δεξιῶν μον" καὶ πάλιν ὃ Ἰ]Παὔλος" ““ ἀπεκδεχόμενοι τὴν μακα- 
“ρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλον Θεοῦ καὶ 
ε Σ “ω ς. ὦ 3 ΩΣ “,}} . 7 . ἐε3 ων 3 » ὠτῆῇρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" καὶ πάλιν" “ἐν τῷ ὀνόματι 
“Χριστοῦ πᾶν γόνυ κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθο- 9 

“«γίων' καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι Κύριος ἸΙησοῦς 

“ Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός." 

“Ἐκμμανονὴλ, δ΄ ἐστι μεθερμηνευόμενον, μεθ ἡμῶν ὁ Θεός." 
[2 9 ’ ’ τῷ ᾽ ’ . έέε ὮΝ Δ,.ϑ ) 

ὅταν ἀκούσωμεν λέγοντος τοῦ θεσπεσίου [Πέτρον ““ τοῦτον τὸν ]η- 
-«-.“.»ϑΡ»7 ἰδ απο λέ . λ σοῦν ἀνέστησεν ὃ Θεός" κ᾿ἂν τὸν ὁρώμενον λέγης καὶ προσηλω- το 

θέντα τῷ ξύλῳ, τὸν ταῖς τοῦ Θωμᾶ ψηλαφηθένταϊ χερσὶν, οὐδὲν 
ἧττον ἡμεῖς σεσαρκώμενον νοοῦμεν τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγον᾽ 

ἕγα τε καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦμεν Ὑἱόν. 

44 Τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς, τήν τε ἐπαγγελίαν 
΄ν ’ ζω. ; ΄ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ Πατρὸς, ι: 

3» 9 κι δ ε “ ’ 4 » ΄ ἐξέχεε τοῦτο ὃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. “Ἐξέχεε," φησὶν, οὐκ ἀξίωμα ζητῶν" καὶ 

οὔχ ἁπλῶς ἀλλὰ μετὰ δαψιλείας. 
, Ἁ Ἁ ᾽’ Α 

44 Οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανοὺς, λέγει δὲ 
’ αὑτὸς. 20 

Τοῖ αὐτοῦ. Θαρρούντως λοιπὸν μετὰ τὴν τοῦ Πνεύματος 
δόσιν, καὶ περὶ τῆς εἰς οὐρανὸν ἀναλήψεως διαλέγεται" καὶ οὐχ 
ς “ 3 " ,ὔ »: », , 9 79, 3 ἁπλῶς, ἀλλὰ πάλιν τὸν μάρτυρα παράγων καὶ ἐκείνους ἀναμιμνήν 
σκὼν περὶ οὗ καὶ ὁ Χριστὸς εἶπεν" ““ οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη εἰς οὐ- 

“ς ρανούς"᾽ οὐκέτι ἐνταῦθα μεθ᾽ ὑποστολῆς λέγει, ἔχων τὸ ἀπὸ τῶν 15 
5 , ἣ 5.7 ΔΒ ν᾿» ϑῶλν “ι͵ς 4.2 εἰρημένων θάρσος" οὐ λέγει ἐξὸν εἰπεῖν, οὐ δὲ ὅσα τοιαῦτα" λέγει 

δὲ αὐτὸς “ εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου," καὶ τὰ ἑξῆς. 

Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου. 
ΣΕΤΗΡΟΥ ΑΡΧιεπισκόπου Ἀντιοχείας ἀπὸ λόγον ρκνρ. Τὸ 

39 9 Φοω ν Ἁ ν [4 “ 4 ἃ μ ἰο 3 ἰσότιμον Ὑἱοῦ καὶ Πατρὸς διὰ τούτον νοοῦμεν ἐπὶ γὰρ τῆς ἀσω- 30 

μάτου οὐσίας οὐ δυνατὲν νοῆσαι δεξιὸν ἢ ἀριστερόν. 

45 Ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 
σοῦ. 

ἴ ψηλαφιθέντα (οά. 
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ϑο 7 ᾿ Τοῦ ἁγίου ἈΘΑΝΑΣίου ΑΡΣΙΕπισκόπου Ἀλεβανδρείας. Καὶ 

τίνες ἄν εἶεν οἱ ἐχθροὶ, ὃ Ἀπόστολος δηλοῖ βοῶν" ““ ὅταν καταρ- 
4 . ’ “γήσῃ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας καὶ τοὺς κοσμοκρατόρας, 

71 Υ̓͂ 9 4 φΦ ς ’ 33 

ἐσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὃ Θάνατος. 
φ σῷ Ἁ ’ ν.. ’ Υ͂ . “4ε΄ᾷἮἈ΄χ 3 σῳ 

Ἐνταῦθα καὶ φόβον ἐπέστησε μέγαν, ὥσπερ ἐν τῇ ἀρχῇ. ς 

΄ιῃ ΄ῃ, Ἁ 36 ᾿Ασφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος ᾿Ισραὴλ, ὅτι 
ὔ 4 σε 

Κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ὁ Θεὸς ἐποίησε, τοῦτον τὸν 

Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 

Καλῶς ἐνταῦθα ἔληξε διασείων αὐτῶν τὴν διάνοιαν" ἐπειδὴ γὰρ 
ἔδειξεν ἡλίκον ἐστὶ, τότε λοιπὸν καὶ τὸ τόλμημα ἐγύμνωσεν, ὥστε το 
μείζονα δεῖξαι καὶ τῷ φόβῳ αὐτοὺς ἑλεῖν. 

Τοῖ Χρυσοστόμοι ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ὑπομνήματος. 
Ταύτην γὰρ πρώτην πρὸς ᾿Ιουδαίους ἐδημηγόρει δημηγορίαν" οὐδὲν 
οὖν περὶ τῆς θεότητος αὐτοῦ μαθεῖν σαφὲς ἴσχυον" διὰ τοῦτο τοῖς 

περὶ τὴν οἰκονομίαν ἐνδιατρίβει λόγοις" ἵνα τούτοις ἡ ἀκοὴ γυμνα- 5 
σθεῖσα, τῇ λοιπῇ προοδοποιήσῃ διδασκαλίᾳ" καὶ εἰ ἕλοιτό τις τὴν 

’ὔ’ “. Ν φω δ᾽. “᾿ ,ὕ , 

δημηγορίαν πᾶσαν ἄνωθεν διελθεῖν, εὑρήσει τοῦτο ὃ λέγω" καὶ 
, ΝΥ 9 “ Ἁ 9." Α "Ὁ “ 9 ’ὔ’ 4 γὰρ ἄνδρα αὐτὸν καλεῖ καὶ αὐτὸς, καὶ τοῖς τῆς οἰκονομίας ἐνδια.- 

τρίβει λόγοις. 

Περὶ πίστεως τῶν παρόντων διὰ τοῦ βαπτίσματος αὐτῶν σωτηρίας. 410 
᾽ “ ν᾿ ’ Ἁ ὃ δε τος 9 δ᾿ 
Ακούοντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν' εἶπον τὲ 

ἃ Ἁ ᾽ 4 4 Ἃ 3 ’ 5 [4 πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ᾿Αποστολους" τί 
ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί ; 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὖς πλάνους ἐκάλουν, ἀδελφοὺς καλοῦ- 

σιν' οὔχι τοσοῦτον ἑαντοὺς παρεξισάζοντες, ὅσον εἰς φιλοστοργίαν 25 
4 γ΄ Α ’ ὰ ’ Ν 9 ’ φ ΄ 

ἐπισπώμενοι καὶ κηδεμονίαν πάντων δὲ ἐρωτηθέντων ὁ Πέτρος 

ἀποκρίνεται. 
᾽ ξγ Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς" μετανοήσατε, καὶ βα- 

᾽ Φ ε ΄“ Α, ΄“΄ 3 ὔ ᾽ “- ζω 

πτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ 

εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν. 30 
Τοῦ αἴτοῖ. Καὶ μὴν ἕτερος τῶν ἐνταῦθα δικαστηρίων ὁ νόμος" 

8 Αβίογίβοιιβ ἀδθοβϑῖ. 

ἩῊ 2 



ΤΊ 
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4. δ δὲ “ ’ Ὁ ς ςε ἣ ς 4 ’ 4 
ἐπι ὃε τὸν κηρύγματος, ὁταν ὁ ἡμαρτηκὼς ὁμολογήσῃ, τότε σὼ- 

ζεται. 

ἘΞ ἀνκπιγρράφου. Βαλανεῖον γάρ ἐστι πνευματικὸν ἡ ἐκκλη Ὁ Ὁ 
σία, οὐ ῥύπον σώματος, ἀλλὰ ψυχῆς ἀποσμῆχον κηλῖδα τοῖς πολ- β 
λοῖς τῆς μετανοίας τρόποις. δ: “ἢ 

9 3 ᾽ Ψ ΛΑ φ“Φ 3 ’ ’ οι 

ΕἸ ΑΝΕΠΙγράφου. Επτις νομίζει τοῦτο ἐκείνῳ μάχεσθαι, τῷ 
ἐ Λ 9 Ά 9 αν φὋ Ά Ἁ “Ὁ ς .ο Ά 

βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ὑἱοῦ καὶ 

“τοῦ Ἁγίον Πνεύματος," γινωσκέτω ὡς ἡ ̓ ᾽Εκκλησία διαίρετον 

νοοῦσα τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τίθεται τὸν Πατέρα Ὑἱοῦ εἶναι καὶ τὸν 

Υἱὸν Πατρὸς, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα Πατρὸς καὶ Ὑἱοῦ τυγχάνειν το 

ὡς διὰ τὴν ἕνωσιν τὴν ὁμοούσιον ἐν τρισὶν ὑπκοστάσεσι, τὸν βαπτι- 

ζόμιενον εἰς ὄνομα Χριστοῦ, εἰς τὴν Τριάδα βαπτίζεσθαι, οὐκ ἀπο- 
’ “ 3, Ἁ “ΦΦ ’ὕ ’ 

μεριζομένου τοῦ Π]ατρὸς καὶ τοῦ Αγίου ΤΠνεύματος. 

Τοῦ αἰτοῦ. Καίτοι εἰ μὴ ἦν τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, Θεός" καὶ 
“ρέων “ι ν» , .. Σ᾽.» 

τοῦ Ὑἱοῦ, Θεός καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Θεός" ἐχρῆν νομοθε- κ5 

τῆσαι εἰς τὸ ὄνομα Θεοῦ Ἰησοῦ, ἢ εἰς τὸν Ἰησοῦν μόνον" ἀλλ᾽ ““ εἰς 

“ τὸ ὄνομα Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν" εἴδὼς ὅτι τὸ ὄνομα 
3 . ς » 9 Υ͂ Ἁ “ ἣ Ἁ ᾿“ω ᾽ 

Ιησοῦ ὁ Θεός ἐστιν, ὥσπερ καὶ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ {Πνευὐματος" 

καὶ φησὶ, ““ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίον Πνεύματος" ὁρᾶς πῶς 
͵ Ν 3 ἢ “ῳ φο Α ὡθ ’ὔ ὡ ς ἮΝ μίαν δωρεὰν ἀνέδειξε τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος" ὡς μιᾶς 20 

οὕσης τῆς ἀξίας. 

Διδέήμονυ. Τοῦ Σωτῆρος προστάξαντος τοὺς τετελειωμένους 
βαπτίζεσθαι εἰς ὄνομα Πατρὸς καὶ Ὑἱοῦ καὶ Ἁγίον Πνεύματος, 

οὐ φρονίμως τινὲς ἐντυγχάνοντες τοῖς γεγραμμένοις, ἀκούοντες τῆς 
προτροπῆς Πέτρου παραινοῦντος βαπτισθῆναι ἕκαστον ἐν τῷ ὀνό- 29 

ματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἷον τὴν ἰσοδύναμον τὴν μίαν ταῖς τρισὶ 
’ὔ “Ὁ “ ’ ’ {« ᾽ 9 προσηγορίαις τοῦ Σαβελλίον τρωϑέντες γνωμη" ἡ μέντοιγε Ἔκ- 

’ 3 ΄ λν φ᾿ 4 ͵ , κλησία ἀδιαίρετον καὶ ἄσχιστον νοοῦσα τὴν Τριάδα, τίθεται τὸν 

Πατέρα Ὑἱοῦ, καὶ τὸν Ὑἱὸν Πατρὸς εἶναι" καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 

Πατρὸς καὶ Ὑἱοῦ τυγχάνειν" ὡς διὰ τὴν ἕνωσιν ταύτην, τὸν βαπτι- 30 
’ 9 ΨΝ Ω Ν Λ ᾽ 

ζόμενον εἰς ὄνομα Χριστοῦ, κατὰ τὴν Τριάδα βαπτίζεσθαι" οὐκ 
3 ’ “ “ ΩΣ ᾿ 7 Ν ἀπομεριζομένου τοῦ Θεοῦ περιγραφαῖς καὶ διαστάσεσι Πατρὸς 

καὶ τοῦ Ἁγίον Πνεύματος. 
Ἁ σι 

Καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος" 
ἴω, ΄ι [4 σι 

39 ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν. 35 



Π. 4. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΩΝ. 68 

Τοῦ Χρυσοστόμονι. Ἀξιόκιστος ὁ λόγος, ἐξ ὧν αὐτοὶ ἔλαβον" 

τέως τὸ εὔκολον λέγει καὶ πολλὴν ἔχον δωρεὰν, καὶ τότε ἐπὶ τὸν 

βίον ἄγει" ὑπόθεσις γὰρ αὐτοῖς ἔσται σπουδῆς τὸ ἤδη γεύσασθαι 
- ᾿ 3 “-, 3" Δ» ἡ ,»» ς 5» , Υ 

τῶν τοσούτων ἀγαθῶν" ἐπειδὴ δὲ ἐπόθει ἀκοῦσαι ὁ ἀκροάτης τί ἦν 

τὸ τῶν πλειόνων λόγων κεφάλαιον" τοῦτό ἐστι, φησὶν, ἡ δωρεὰ τοῦ 5 
ᾳ,,2 ’ 32 Μ δ ὕ , ’ ,ὕ Αγίον Πνεύματος" εἐπήνεσαν τὰ λεχθέντα καίῖτοι φόβον γέμοντα, 

- »} ΝΑ ’ ’ 9. ᾿ ’ὔ 9 ἢ καὶ μετὰ τὴν συγκατάθεσιν τότε ἐπὶ τὸ βάπτισμα ἐξέρχονται. 

Καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακρὰν, ὅσους ὧν προσκαλέσηται 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

“ 3 “« το “ Φ ο. “" Τοῖ δαττοῖ. Πολλῷ μᾶλλον ὑμῖν τοῖς ἐγγύς. 1ο 

40 ἙἉἙχτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρατο καὶ παρεκά- 
4 ζω ΄- ζω “ 

λει αὐτοὺς λέγων, σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς 
ταύτης. 
Ὅρα αὐτὸν πανταχοῦ ἐπιτέμνοντα καὶ οὐ φιλοτιμούμενον, οὐδὲ 

δεικτιῶντα᾽ ““διεμαρτύρατό, φησι, “ καὶ παρεκάλει λέγων" ἀπηρ-1ς 

τισμένη αὕτη ἡ διδασκαλία, τὸ μὲν φόβον, τὸ δὲ ἀγάπην ἔχουσα. 
’ Ν ’ “ 

4. Οἱ μὲν οὖν ἀσμένως δεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ, 
ἐβαπτίσθησαν. 

Πῶς οἵ} τοῦτο τοὺς Ἀποστόλους ἀνεκτήσατο; μᾶλλον τοῦ 

σημείον. 20 

Καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ 
τρισχίλιαι. 

“: Ὁ ’ὔ 9. “ 
᾿Ενταῦθα πληροῦται ἡ προφητεία τοῦ θεσπεσίου Ἡσαιοῦ λέ- 

“ Ἁ . δέ “ 
γουσα. “ τίς ἤκουσε τοιοῦτον, καὶ τίς ἑώρακεν οὕτως ; εἰ ὥδινε γῆ 
ἐε " “«Φ Φ ᾽ὔ 9 Ν })Ίὴη Υ̓ 3 [4 ἃ Ψ 2 Ἁ 

ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, εἰ καὶ ἐτέχθη ἔθνος εἰς ἀπαξ' ὅτι ὠδινε καὶ 25 
«Υ γ Ἁ δί 9. “ ἢ 4" δὲ ξὸ Ν ὃ ’ὔ ἔτεκε Σιὼν τὰ παιδία αὐτῆς" ἐγὼ δὲ ἔδωκα τὴν προσδοκίαν 
οο 3 , ε ᾿ ᾿ , , ς ταύτην" εὐφράνθητι ᾿Ιερουσαλὴμ, καὶ πανηγυρίσατε πάντες οἱ 

“ ἀγακῶντες αὐτήν." Καὶ ἃ διὰ λόγων ὃ προφήτης ἐδίδαξεν, ἐν- 

ταῦθα ἡ πείρα δείκνυσιν ἐναργῶς. 
᾿ .“. ’ Κατὰ τὴν θεΐαν πίστιν καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀρξαμένων πιστεύειν 30 

ἴΞ ᾿ ͵ ᾿ ς ᾿ 
τῷ θείῳ βαπτίσματι" τρεῖς χιλιάδες ὁμοουσίων εἰς Τριάδα ὁμοού- 
σιν ἐβακτίσθησαν. 

5 Κῖο Οοὰ. 



δ4 ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α 11. 42. 

Περὶ ὁμονοίας κοινωφελοῦς καὶ προσθήκης τῶν πιστῶν. 

λα Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες ὁ ὃν τῇ διδαχῆ 4 ροσκαρτερο τῇ διδαχῇ 
[οὶ 3 ω Ἁ “ ’ ΝΝ ΄΄“ ’ “- 

τῶν Αποστολων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ 
Ψ) Κι σι 

ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 
“ Α “ 

Τοῖ Χνυσοστόμου. Δύο ἀρεταὶ καὶ τὸ προσκαρτερεῖν καὶ τὸ 5 
«-" ᾿ ΓῚ ,».93 Ἁ ἐε “«ΓξΚΊΨψΨ , .᾽,) 7 Α ᾿) ὁμοθυμαδὸν τῇ διδαχῇ φησὶν “ τῶν Ἀποστόλων" πάλιν γὰρ αὐ- 

Ν ἐδ ἐ Ἁ »“, ’ Ἁ “ λά ἷ ΝΜ . τοὺς ἐδίδασκον, “ καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου, καὶ 
“ἐ τῇ προσευχῇ" πάντα κοινά" πάντα μετὰ καρτερίας" οὐ γὰρ 

μίαν ἡμέραν, οὐ δύο καὶ τρεῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ πολλὰς ἐδιδάσκοντο, ἅτε 
ἐφ᾽ ἕτερον μεταστάντες βίον. το 

ϑ ’ , 4 “ ἐ ’ 
42 Ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος" πολλά τε τέρατα 

ΜΝ ὡς ,. αν» ’ ,ς. . ε ΄ 
καὶ σημεῖα δια τῶν Ἀποστόλων ἐγίνετο εἰς ᾿Ιἱερουσαλήμ᾽ 

ῇ . 2 ἣ ΄ ὔ φόβος τὲ ἦν μέγας ἐπὶ πάντας αὐτούς. 
Τοῦ αὐτοῦ. Οὐ γὰρ ὡς τῶν τυχόντων κατεφρόνουν οὐδὲ τοῖς 

ὁρωμένοις προσεῖχον ἄρα πεπύρωτο αὐτῶν ἡ διάνοια' ἐπειδὴ γὰρ τς 
Υ ’ [2 ς ’ 2 ᾽; Ἁ 9 , Ἁ 

ἄνωθεν ἦν πόλυς ρέων ὁ Πέτρος, καὶ ἐδείκνυ τὰς ἐπαγγελίας καὶ 

τὰ μέλλοντα, εἰκότως ἐξέ ν τῷ φόβῳ" καὶ ὃ 7 ῖ Μ : ς ἐξέστησαν τῷ φόβε ἐεμαρτύρει τοῖς 

λεγομένοις τὰ θαύματα" καθάπερ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ πρότερον ση- 
“ ᾿ Ζ ᾽ὔ κ καὶ ὔι ὁ Ο ΕΣ μεῖα᾽ εἶτα διδασκαλία εἶτα θαύματα' οὕτω καὶ νῦν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Καὶ τῶν οὐ πιστευσάντων δηλονότι, τοσαύτην 50 
Ἁ 3 ’᾽ 94. 3 λῃ δνΑ “ὦ ’ μεταβολὴν ἀθρόον ἰδόντων, καὶ ἀπὸ τῶν σημείων. 

Α, [4 δ ε ; Φ 9 4 Ἀ 523. 4 

44 Καὶ πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ Τὸ αὑτο, καὶ 
, κ , εἶχον ἅπαντα κοινά. 
Τοῦ αὐτοῦ. Ὁρᾶς εὐθέως ὅση ἦν ἐπίδοσις, οὐ γὰρ ἐν ταῖς 

Ἵ “᾿ ’ φ ’ 3Α;} "Ὁ [4 3 Ν Ν,4 “ 

εὐχαῖς μόνον ἡ κοινωνία, οὐδὲ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ̓ς 
πολιτείᾳ. 

᾿ 4 ῆ 4 Α ς γ᾿ » » ᾿ 
45 Καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον, καὶ 

’ 29. δ “- ’ κά 9 

διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι, καθότι ἂν τις χρείαν εἶχε. 

ἈΜΜΩΝΊΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΟΥ. Σημειωτέον ὅτι ὡς ἐπὶ μιᾶς ψυχῆς 
ΛΥΔΛ ΟΩΝ ὔ σ ὮΝ ΩΝ Α Ἁ “Φ 4 

καὶ ἐπὶ ἑνὸς σώματος οὕτω δεῖ φρονεῖν περὶ παντὸς πιστοῦ" καὶ 39 

ὃ τῆς ᾿Εκκλησίας θεσμὸς κοινὸν βίον θέλει ἔχειν ἅπαντας μεθ᾽ 
ἑαυτῶν. 

Τοῦ Χρυισοστόμου:. Οὐχ ἁπλῶς καθάπερ οἱ παρ᾽ “Ἕλλησι 



11. 46. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΩΝ. δδ 

σοφοὶ, οἱ μὲν ἀνῆκαν τὴν γῆν, οἱ δὲ εἰς θάλασσαν ἔρριψαν πολὺ 
΄ Φω 4 3 ’ Ζ 4 ΝΝ ’ Ἁ 

χρυσίον τοῦτο δὲ οὐχ ὑπεροψίᾳ χρημάτων, ἀλλὰ μωρίᾳ καὶ 
9 , 9 Α [᾿ ᾽ 9 Ἃ .“Φ .“᾽ Ἁ ΄ ἀνοίᾳ. ἐσπούδασε γὰρ ὁ Διάβολος ἀεὶ τοῦ Θεοῦ τὰ κτίσματα 
διαβάλλειν, ὡς οὐκ ἐνὸν καλῶς χρήσασθαι χρήμασιν ἐνταῦθα δὲ 

4. ἃ Υ͂ δ, “ὦ Φ Α ’ὔ 4 Ἀ , 93 ἃ 

οὐδεὶς ἕτερος ἑτέρου πλεῖον εἶχε, καὶ ταχέως ἦλθεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 5 
“κᾺ Ἁ ΡΝ “ο . ,’ὔ 3 Ν 4 3 .ὁ 

ἐπὶ τὸ πᾶσι μεταδοῦναι" τοῦτο πολιτεία ἀγγελικὴ, μηδὲν αὐτῶν 
γἣ ἦ Ῥ 94 7 ς εἢΛ “ὦ φι 9 ’ὔ ὰ 3 ὃ ΜΝ) 

λέγειν ἴδιον εἰναι" εὐθέως ἡ ῥίζα τῶν κακῶν ἐξεκόπη" δ ὧν ἔπρατ- 

τον ἔδειξαν ἃ ἤκουσαν᾽ τοῦτο ἦν ὃ ἔλεγε, ““ σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς 

“ τῆς σκολιᾶς ταύτης. 

Πλούσιοι ὄντες ἡδέως ἐπτώχευον, μεμνημένοι τοῦ δ’ αὐτοὺς το 

πτωχεύσαντος «λουσίου Θεοῦ. 
λῚ ΄“ 4 σι 

46 ΚΚαθ' ἡμέραν τὲ προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ 
ἱερῷ. 

Τοῖ Χρυσοστόμου, Τῆς διδασκαλίας ἀπήλανον᾽ σκόπει πὼς 

μὲν οὐδὲν ἕτερον ἐποίουν ᾿Ιουδαῖοι, οὐ μικρὸν, οὐ μέγα, ἀλλὰ τῷ ̓ 5 

ἱερῷ προσήδρενον᾽ ἅτε γὰρ σπουδαιότεροι γεγενημένοι καὶ περὶ 
} ’ ΄ 94. 2 Ζ ὰ 3 Ν 9 2 3.»ϑ ς 

τὸν τόπον πλείονα εὐλάβειαν εἶχον οὐ γὰρ ἀπέσπων αὑτοὺς οἱ 

Ἀσπόστολοι τέως ὥστε μὴ βλάψαι. 

Τοῦ αὐτοῦ. Τουτέστι μία ψυχή" καὶ οὐδὲ ἐνταῦθα λέγει τὴν 

διδασκαλίαν, ἐπιτέμνων τὸν λόγον ἅτε γὰρ νέους παῖδας ἔτρεφον 2ο 
“Ὁ “ συ “, Υ͂ ’ 9 ’ὔ ῃῇΥ͂ 

τῇ τροφῇ τῇ πνευματικὴ ἄγγελοι γεγόνασιν ἐξαίφνης ἅπαντες, 
“Ὁ , ““ 

εὐχῇ καὶ ἀκροάσει προσκαρτεροῦντες" εἶδον ὅτι τὰ πνευματικὰ 
, 3 3 Α Η͂ ς. » ΟἿ Ν ἣ ᾽ ,λΝ 

κοινὰ, καὶ οὐδεὶς ἐτερος ἐτέρὸν πλεῖον ἔχε,» καὶ ταχεὼς ἦλθον ἐπὶ 
ῷ 4. δννν ὡ . 4 γι 9 Α 

τοῦτο ἐπι τὸ κᾶσι μεταδοῦναι. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---ἰ Ἐπειδὴ τρισ- 
,. ξ΄ 92. » 3 Ά 4 Υ ΡΞ σ Α ὦ. δῷ 

χίλιοι γεγόνασιν, ἐξάγαγον αὐτοὺς λοιπὸν ἔξω ἅμα δὲ τῆς τοῦς 
Πνεύματος παρρησίας πολλῆς οὔσης, καθημέραν τε ὥσπερ εἰς 
.-ν» 3. Ν Ν Γ72 ΑΖ νιν ἱερὸν ἀνήεσαν τύπον' ἐπεὶ καὶ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης μικρὸν ὕστερον 

“- ΩΣ 44.Ν Ν ΄ ’ «, 9 .“. Φῳ Ἁ 

τοῦτο ποιοῦσιν" οὐδὲν γὰρ τέως παρεκίνουν τῶν ᾿Ιουδαϊκῶν. Καὶ 
5 ν δ ε Σιν.» , λιν», ον » 2. 7 

αὐτὴ δὲ ἡ τιμὴ εἰς τὸν τόπον διέβαινε τὸ ἐν τῷ οἴκῳ ἐσθίειν" ποίῳ 
Ψ 9 “«ζ Ὁ -ς ΙΥ,) 9 ’ 9 ᾿ ᾽ ΝΥ̓͂ οἴκῳ ; ἐν τῷ ἱερῷ" καὶ ὅρα εὐλαβείας ἐπίδοσιν χρήματα ἔρριψαν 3ο 

καὶ ἔχαιρον καὶ πολλὴ ἦν ἡ εὐφροσύνη" μείζονα γὰρ ἦν ἃ ἐλάμ- 

βανον ἄπονα᾽ οὐδεὶς ὠνείδιζεν, οὐδεὶς ἐφθόνει, οὐδεὶς ἐβάσκαινεν᾽ οὐκ 

ἣν τύφος, οὐκ ἦν ἐξουδένωσις" καθάπερ παιδία ἐνόμιζον ὄντως παι- 

δεύεσθαι" ὡς ἀρτίτοκοι οὕτω διέκειντο᾽ καὶ τί λέγω ὡς ἐν ἀμυδρᾷ 
εἰκόνι ; εἰ μέμνησθε ὅτε τὴν πόλιν ἡμῖν ἔσεισεν ὃ Θεὸς, καὶ πάντες 35 



ὅδ ἙΡΜΗΝΕΙΑ Π. 47. 
, μά φ Φ ον» , 9 ἃ , ἦσαν συνεσταλμένοι, οὕτω τότε ἐκεῖνοι διέκειντο" οὐδεὶς πονηρὸς, 

οὐδεὶς ὑποῦλος ἦν καὶ γὰρ τοιοῦτον ὁ φόβος, τοιοῦτον αἱ θλίψεις" 
3,3. ᾧ ΛΥΝ μι , Υ Α, “ὦ ᾿ ᾽ ,γ,.Ἀ “ω 

ονΚ ἣν τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σον" διὰ τοῦτο ἄγαλλίασις ἦν ἐπὶ τῆς τρᾶ- 

πέζης" οὐδεὶς ὡς ἐξ ἰδίων ἐσθίων διέκειτο, οὐδεὶς ὡς ἐξ ἀλλοτρίων 
, οΨὮ ἊΝ 5 2 δ 5 , 2. ἦ νΝ “ 

καίτοι δοκεῖ αἴνιγμα εἶναι' οὐτὲ ἀλλότρια ἐνόμιζον εἶναι τὰ τῶν ς 

ἀδελφῶν, δεσποτικὰ γὰρ ἦν οὔτε ἴδια, ἀλλὰ τῶν ἀδελφῶν" οὔτε ὃ 
Ι 9 ’ Υ̓͂ ς ’ 4 [Ω] “«χ«ζἷἄζκχκζὔζ» 9 ’ 

πένης ἡσχύνετο, οὔτε ὃ πλούσιος ἐτυφοῦτο" τοῦτό ἐστιν ἀγαλλίασις" 
4 ὦ ᾿ 9 ὔ ’ λ ῳ 7 “ Ἁ κἀκεῖνος ὡς εὐεργετούμενος διέκειτο, καὶ εὖ πάσχων μᾶλλον" καὶ 

οὗτοι ὡς δοξαζόμενοι" ταύτῃ καὶ πάνυ πρὸς αὐτοὺς ἦσαν συνδεδεμέ- 
Α 3. 3ς 7 [.4 ’ 9 ΩΝ ΩΝ ’ 

γοι. Και μετ ολιγα---- Ορα πόσα αὑτοῖς προμαρτυρεῖ" πίστιν το 
3 3 “ 

γνησίαν βίον ὀρθόν' τὴν ἐν ἀκροάσει καρτερίαν τὴν ἐν εὐχαῖς" 

τὴν ἐν ἀσφαλείᾳ' τὴν ἐν εὐφροσύνῃ" δύο ἦν ἱκανὰ καλεῖν αὐτοὺς 
2. Σ ἸὈ . Υ , ΝΟ Ν ’, 393 “ . 3 νι 

εἰς ἀθυμίαν" ἥτε νηστεία καὶ τὰ χρήματα ἀπόλλυσθαι ἀλλὰ δά 
3 ’ 4 ὡ ’ Α Α ΄ ’ ᾽ Ἁ 3. Ὁ 

τε ἀμφότερα ἔχαιρον" τίς γὰρ τοὺς ουτὼ διακειμένους οὐκ ἂν ηγαά- 
ε Ἶ ᾿. ΝΑ ν ν 3. 2 

πῆσεν ὡς πατέρας Κοινοὺς οὐδὲν ἔτικτον πονηρὸν καὶ ἀλλήλων 15 
Ὶ ΄-. φῳ [ “ τὸ πᾶν ἐπέτρεπον τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. 

Κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς 

47) ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας" αἰνοῦντες τὸν 
Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. Ὁ δὲ 
Κύριος προσετίθει τοῖς σωζομένοις καθ᾽ ἡμέραν τῇ :ο 
ἐκκλησίᾳ. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τὸν ἄρτον δοκεῖ μοι λέγων, καὶ νηστείαν 

ἐνταῦθα σημαίνειν καὶ σκληρὸν βίον τροφῆς γὰρ οὐ τρυφῆς 
μετελάμβανον. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὁρᾶς ὅτι οὐχ ἡ τρυφὴ ἀλλ᾽ ἡ τροφὴ τὴν ἀπό-"ς 

λαυσιν ἐποίει" οἱ μὲν γὰρ τρνφῶντες ἐν κολάσει καὶ λύπῃ, οὗτοι 
δὲ οὐχί. Ὁρᾶς ὅτι οἱ Πέτρου λόγοι καὶ τοῦτον εἶχον τὸν τοῦ 

βίον σωφρονισμόν' οὐ γὰρ ἔνι γενέσθα, ἀγαλλίασιν, μὴ ἀφε- 
λείας οὔσης. 

Τοῦ αὐτοῖ. Πῶς εἶχον χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν; δὲ ὧν 30 
ἐποίουν, διὰ τῆς ἐλεημοσύνης" μὴ γάρ μοι ὅτιὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπ- 

ἐστησαν αὐτοῖς ὑπὸ φθόνου καὶ βασκανίας τοῦτο ἴδης, ἀλλ᾽ ὅτι 
πρὸς τὸν λαὸν χάριν εἶχον. 

1 Ἰμδουῦδηλ ἰπαΐο. γθο. τὰ. 



Π. 2. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΩΝ. δ 

Τοῦ αὐτοῦ, Πάλιν. ὁμόνοια' ἡ ἀγάπη τὸ πάντων αἴτιον τῶν 
ϑ “ ς 9 9 Ἁ . 3 “᾿ ΑἉ Α [4 9. Ὁ 

ἀγαθῶν' οὐκ ἤρκει τὰ λεχθέντα ἐκεῖνα μὲν γὰρ ὥστε ἐπάγεσθαι 

πρὸς τὴν πίστιν ἦν ἱκανά" ταῦτα δὲ, τίνα χρὴ τὸν πιστὸν ποιεῖν. 

Ἐπ ἀνεπιγράφου. Ὁ συνεργῶν Κύριος τοῖς προαιρουμένοις 

τὸ ἀγαθὸν τοὺς σπουδάζοντας συγκαταριθμηθῆναι, μᾶλλον δὲ 5 

ἑνωθῆναι τοῖς προλαβοῦσι, τὴν πίστιν προσετίθει καθ᾿ ἑκάστην τῇ 
Ἐκκλησία ἐπὶ τὸ 2. ἡ, Ν᾿ δὲ ὁ λονέ . “ι«Φ 3 , 

ησίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτὸ" νοήσεις δὲ τὸ λεγόμενον ἐκ τοῦ εἰρημένου 

ἐν Εὐαγγελίῳ" ““ Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ Πατήρ μου, πρὸς ἐμὲ ἥξει" 

τὸν γὰρ ἐρχόμενον πρὸς τὸν Υἱὸν, δίδωσιν αὐτῷ ὃ Πατήρ' δηλοῖ δὲ 
ἣνΨψ Ν ς 4 Α Α, ’ ονΝ “ , τὸ ἔρχεσθαι προαιρετικὴν ὁρμὴν, τὸ δὲ δεδόσθαι ὑπὸ τοῦ Πατρὸς το 

’ “ Α [ ΑΝ ω] 4 ἥ ’ ᾿ 3 ὔ συνεργίαν τελειοῦσαν τὴν ὁρμὴν τοῦ παρ᾽ ἰδίαν βούλησιν ἐρχομέ- 

γου" ὅθεν οἰχέσθω ὅ μύθος τῶν τὰς φύσεις εἰσαγόντων τοὺς γὰρ 

οὕτως ἔχοντας ἡ φύσις αὐτῶν προστίθησιν αὐτοὺς τοῖς πιστοῖς, 

ἀλλ᾽ οὐχ, ὁ Κύριος. 
ΚΕΦ. Δ. 1δ 

Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς  χωλοῦ" Πέτρου τὲ κατηχήσεως 

ἐκλεκτῆς] συμπαθητικῆς, συμβουλευτικῆς πρὸς σωτηρίαν αὐτῶν. 
Ἂ ᾿ ’ 

1 Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ἀνέβαινον εἰς 
4 Ἁ ΦΨ ζω “ ν ’ 

2ΤῸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐννάτην" καί 
3 Ἁ ΄“ Α “΄“ 4 

τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας τῆς μητρὸς αὑτοῦ ὑπάρχων 20 
᾽ δ 4 4 ,ὕ -. 
ἐβαστάζετο᾽ ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ 

ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην 
᾿ ΄ Ἁ ’ 

παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερὸν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Πανταχοῦ φαίνονται οὗτοι βεβαίαν ἔχον- 

Α { ’ Ἔ 4 ’ ες ᾽ὔ ΝΑ [ἐ Φῷ 3 Ἁ 7 

τες τὴν ὁμόνοιαν" τούτῳ νεύει ὁ ἹΠέτρος" ὁμοῦ εἰς τὸν τάφον 2ς 

ἀτῆλθον' περὶ αὐτοῦ φησὶ τῷ Χριστῷ, “ οὗτος δὲ τί; τὰ μὲν οὖν 

ἄλλα σημεῖα παρεῖδεν ὁ τὸ βιβλίον συγγράφων' λέγει δὲ ση- 
ἘΞ 4,3} 7 , 9. » ν. Φ 7 2. ν 3 

μεῖον ἀφ᾽ οὗ πάντας ἐκίνησε. Καὶ ὅρα πάλιν αὐτοὺς, οὐ προη- 
ἢ ,. 5. σιν 5 , . 9 , , 

γουμένως ἐπ᾿ αὐτὰ ἐρχομένους" οὕτω φιλοτίμως ἧσαν καθαροί. 

Καὶ μετ᾽ ὀλέγα----Φυσικὸν τὸ πάθος ἦν κρεῖττον τεχνῆς ἰατρικῆς" 40 

τεσσαράκοντα ἣν ἔτη πεποιηκὼς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καθὼς προϊὼν 
, ΦᾺ λ 4 Ἀ 3 ’ “᾿ ’ὔ’ 9 ᾽ὔ Ξ φῷ Ἁ φησίν οὐδεὶς αὐτὸν ἐν πάντε τῷ χρόνῳ ἐθεράπευσε' ταῦτα γὰρ 

Ὁ ἀϑὴ, τ μάλιστα δύσκολά ἐστιν ἅπερ ἂν ἐκ γενετῆς Ἃ ἡ καὶ ἐπίσημος δὲ 

ὁ ἀνὴρ ἦν, ἀπό τε τοῦ τόπου, ἀπό τε τοῦ πάθους. 

κ ἡὐὴε (οά. 1 ἐκλεκτῆς οπι. Οοα. ΝΟ. Δ γενγητὴς (Οα. 
Ι 



δϑ ἙΡΜΗΝΈΙΑ 1Π|. 3. 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚόπΟΥ ἈΝΤΙΟΧΕΙΑΣ. Δοκεῖ γὰρ ὁ χωλὸς 
οὗτος τύπον ἐπέχειν πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, ἤγουν τῆς ἐκ τῶν 

ἀθέων καὶ ἐλαίδα μὴ ἐχόντων ἐθνῶν συλλεγείσης ᾿Εκκλησίας καὶ 

περιποιηθείσης, ὡς γέγραπται ἥντινα νενεκρωμένην μὲν ἐζωοποίη- 
Φφ , “Ὁ 

σεν ὁ Χριστὸς τῷ οἰκείῳ θανάτῳ, παρειμένην δὲ πρὸς τὰ τῆς 5 

δικαιοσύνης ἔργα καὶ βαίνειν τὸ παράπαν οὐ δυναμένην, ἀλλ᾽ ἔξω 

κειμένην τοῦ ἱεροῦ, τὴν χεῖρα τῆς διδασκαλίας ὁρέξαντες, ἀν- 
’ ο» ’᾽ 3 ὔ Α, Α ’ 3 ὔ 3 ἔστησαν οἱ Απόστολοι" ἀργύριον μὲν καὶ χρυσίον οὐ δόντες, εἰ 

Ἁ , “ 3 7 Ἃ Ἁ Ά, Φ ΝΥ ’ 4 ᾽ Β 

καί περὶ ταῦτα ἐκεχήνει, καὶ περὶ τὴν ὑλικὴν φαντασίαν ἐπτόητο 
τὴν δὲ ὡραίαν αὐτῇ θύραν ὅλην ἀνοίξαντες" ἥτις ἐστὶν ᾿Ιησοῦς, το 

“ἡ ὥραϊος μὲν κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων," ὡς ὃ [Προ- 

φήτης φησὶν, εἰσάγων δὲ τοὺς πιστεύοντας πρὸς τὴν ἑαντοῦ γνῶ- 

σιν καὶ τοῦ Πατρὸς οἷα δὴ θύρα" καὶ ἐν Εὐαγγελίοις βοᾷ" “ ἐγώ 
Γ 7 3 ς Υ̓ 3) 

εἰμι ἡ θύρα. 
ὔ 

4 Ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τς 
Ἁ “ , ’ 

4τὸ ἱερὸν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν" ἀτενίσας δὲ Πέ- 
3 ΙΝ Ἁ ΄“ ’ 4 ’ [ ς: «“« 

τρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ιωαννῃ, εἶπε βλέψον εἰς ἡμᾶς 
ε Δ 2 ΄-“ 3 “ κι φ . “. ξ΄" 

50 δὲ ἐπεῖχεν αὑτοῖς, προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν. 
Σετήρου ἀπὸ λόγου οἁ. Διὰ τοῦτο ὡς ἔοικεν ὁ χωλὸς καὶ 

Πέτρον ἥτει καὶ ᾿Ιωάγνην τὴν τοιαύτην εἰσφορὰν εἰσφέρειν αὐτῶ, 20 

δεικνὺς ὡς καὶ τοῖς κατ᾽ ἐκείνον τὴν ἀρετὴν εἰς προσενχὴν πορευο- Ὁ 

μένοις ἀναγκαῖος ὁ περὶ τοὺς ἐνδεεῖς οἶκτος καὶ ἔλεος. 

Τοῦ Χρυσοστόμοτ. Καὶ οὐδὲ οὕτως ἀνέστη αὐτοῦ ἡ διάνοια, 
5.4» 2 ᾿ - ἊΝ . Ἔ ,», ν» “ 5 
ἀλλ ἐπέμενεν ἐνοχλῶν᾽ τοίουτον γὰρ ἢ πενία καὶ ευρωστοὺυς ατ-- 

αγορεύοντας ἐπιμένειν ἀναγκάζει" αἰσχνυνθῶμεν οἱ ἐν ταῖς εὐχαῖς 55 
ἀπκοπηδῶντες. Ὅρα δέ μό!ι τὴν ἐπιείκειαν τοῦ Πέτρον᾽ “ εἶχέ," 

71 7 9 ς » ." . 8. , ΗΝ 9.ϑ ῥμῥᾳ , ᾽ φησι, “ βλέψον εἰς ἡμᾶς" οὕτως αὐτῶν τὸ σχῆμα αὐτόθεν ἐδείκνυ 

τὸν τρόπον. 
4 Α ’ 

6 Ἐἰπε δὲ Πέτρος" ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει 
ἐ ΓΝ Ἂν; -““.“Ἶ1’ὐχή ,ὔ 3 9 ἢ Ε] ΄- ; 

μοι" ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι" ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ 30 
ζω ον ὔ 7 Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειρε καὶ περιπάτει. καὶ πιά-- 

΄ε κι» ἤ 

σας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν. 
Σετῆρον Ἀντιοχείασς. Ἀρέσκει σοι, φησὶν, εἰς διδασκαλίαν, 

ΜΈ .ῃᾳ. , εν» ν 2 ᾿) ν «ῃ  εως 
καὶ τὴν ἐκ ταύτης ὑγείαν καὶ ἐπανόρθωσιν, τὸ μόνον ἰδεῖν ἡμᾶς 



ΠΙ. 7. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΩΝ. 59 
Υ ἦν 9 ὔ Ἁ » ’ Α ’ δ “4 ἔασον οὖν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, τὰ ξόανα καὶ σεβάσματα 
τῶν ἐθγῶν᾽ τὰ γὰρ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἃ καθ- 
ἅπερ σὺ πόδας ἔχεις καὶ οὐ περιπατεῖς. 

Τοῦ Χρυσχοστόμονυι. Οὕτως οὐδὲν εἶχον, καὶ ὅμως πάντα κατ- 

εἶχον τί ταύτης σεμνότερον τῆς φωνῆς ; τί μακαριώτερον ; ἕτε- 5 
ρθι μὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις ἀβρύνονται, λέγοντες, ἔχω τόσα καὶ 

,ὕ ’; 2 Ἁ 7 ΩΝ ν Ἁ » ἢ .. τόσα χρυσίου τάλαντα, καὶ πλέθρα γῆς ἄπκειρα, καὶ οἰκίας καὶ 
ἀνδράποδα οὗτος δὲ ἐπὶ τὸ πάντων εἶναι γυμνόν καὶ οὐ κατα- 

δύεται τῇ πενίᾳ, ὅπερ πάσχουσιν οἷ ἀνόητοι" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐγκαλύ- 

πτονται καὶ καλλωπίζονται. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Ξ ἤκουσα τῆς Πέ- το 
“ ῳὠφ2 ἤ ΄, ’ “ 9 τρον φωνῆς τῆς ἐπιδεικνυμένης πενίαν πλούτον μητέρα τῆς οὐδὲν 

γ ’ Ἁ δῷ , ’ 3 ’ Ψ ἐχούσης καὶ τῶν τὰ διαδήματα περικειμένων εὐπορωτέρας" αὐτὴ 
Ἢ . ν 4 . »2 δ Ν ͵ 4 

γὰρ μηδὲν ἔχουσα, καὶ νεκροὺς ἀνίστη, καὶ χωλοὺς διώρθου, καὶ 

δαίμονας ἤλαυνε" καὶ τοιαῦτα ἐχαρίζετο. ἅπερ οἱ τὴν ἁλουργίδα μονας ἢ ἐχάρίφετο, ατέρ Ἶ ΡΥ 
περιβεβλημένοι, καὶ τὰ μεγάλα καὶ φοβερὰ στρατόπεδα ἄγοντες, τς 
οὐδέποτε ἴσχυσαν χαρίσασθαι. 

Σετήρου ἀπὸ δόγοτ οἁ. Διδάσκων ὡς χρὴ μᾶλλον οὗ ἔχει 
’ [4 δ ̓ 3 ’ » 3 ’ μ 9 ΚΕ τις, τούτου μεταδιδόναι τοῖς ἐνδεέσιν, εἴτε ἐν λόγῳ, εἶτε ἐν ἔργῳ 

τυγχάνει, καὶ μὴ ἴδιον ἀλλὰ κοινὸν τὸ κτῆμα λογίζεσθαι" καὶ 
Α ΄ 3 “ δε δῷ ν ,’ ᾿ ἷν τὸν δεδωκότα ἐννοεῖν καὶ ἑαυτοῦ κατεπάδειν καὶ λέγειν τὶ ἔχεις 20 

ὃ οὐκ ἔλαβες ; Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Αλλ᾽ ἴδωμεν κῶς ἐν τύπῳ τοῦ 

χυλοῦ τὴν ᾿Εκκλησίαν διανέστησε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ οἱ 

λοιποὶ τῶν ᾿Αποστόλων, ὁμοίως πρὸς τὴν θεογνωσίαν πάλαι χωλεὖῦ- 

ουσαν, καὶ ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἁμαρτίᾳ παρειμένην διὰ τὴν 

τοῦ ᾿Αδὰμ καὶ τῆς Εὔας παράβασιν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----““ Ἔν τῷ ας 
«3 4 3 Φ. “ "“ ’ὔ ΗΝ Α ’ὔ .᾽) Ἁ 

ὀνόματι [ησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειρε και περιπάτει" καὶ 

ταῦτα εἴποντες καὶ λαμβανόμενοι τῆς δεξιᾶς χειρὸς αὐτοῦϊ ἤγει- 
9 . Ἅ ’ ᾿ ϑ3 3 Ν ’ φώ 3 

ραν οὐ γὰρ ἄν δεξιάν τινα καὶ εἰς ἀρετὴν φέρουσαν πρᾶξιν ἐνερ- 
“ ΨΥ 3 ΝῚ ΑἉΑ Ν Ἁ ᾿, ᾿, 3 ὦ ’ γῆσαι ἴσχυσεν, εἰ μὴ τὴν δεξιὰν καὶ τὴν φυσικὴν αὐτῆς δύναμιν 

τοῖς διδάγμασιν ἐπέρρωσαν οἱ ̓ Απόστολοι, χειρὶ χεῖρα ἀνάψαντες" 39 
δε “ 3 ’ { ὔ 2 ΡΛ Ω ΕΣ 9.39 

καὶ ““ χαραχρῆμα ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αντοῦϊα καὶ τὰ σφυρά 

ἔστησε γὰρ τοὺς πόδας εἰς τὴν πέτραν τῆς πίστεως. 
“-" ΄ ΄ 

Παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αὑτοῦ αἱ βάσεις καὶ 
Ἁ 

τὰ σφυρά. 
Ι αὐτῆς (οὐ. τ αὐτῆς Οοα. 

1.2 



60 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΙ. 8. 

Τοῦ Χρνυισοστόμου. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἐποίησε" πολλάκις 
, φ. 

λόγῳ ἐθεράπευσε, πολλάκις ἔργῳ, πολλάκις καὶ τὴν χεῖρα τρο- 
ξ΄ Φ, 3 ᾽ὔ Ἁ Α ᾽᾽ Ξ σ 4 δόξη ἤγαγεν, ὅπου ἦσαν ἀσθενέστεροι κατὰ τὴν πίστιν να μὴ δόύξ' 

““τηιάχτι ".-« “« » ἀπὸ τανυτομάτου γενέσθαι" ““ καὶ πιάσας αὐτοῦ τῆς δεξιᾶς χειρὸς 
ςς Κ 99 ΄ » » δ» δή δ 5. 9 . , [- ἤγειρε" φησί" τοῦτο ἐποίησε δήλην τὴν ἀνάστασιν" ἀναστάσεως 5 

γὰρ ἡ εἰκών. 

ἤ ΑΥ̓͂ ’ 8 ΚΚαὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει. 

Τοῦ αἰτοῖ. Ἀλλὰ καὶ ἐπκῆδα, καὶ ἄλμασιν ἐχρῆτο, σκιρτῶν 

τοῖς θείοις διανοήμασιν. 
Τοῖ αἰτοῖ. Πειράζων ἴσως ἑαυτόν' καὶ πλείονα τὴν βάσανον το 

3  ς Ν ν Ἁ 6 ΩΝ 3 .ΞΞ. . 23 “ » .» 
ἐποιεῖτο" μὴ γὰρ ἄν ἁπλῶς ἐστὶ τὸ γεγονός" ἀσθενεῖς ἦσαν αὐτοῦ 

ς 3 , νΝ Ν  σ Ἀ.59 ’ τω 
οἱ πόδες οὐ κεκομμένοι" τινὲς δὲ φασὶν ὅτι καὶ ἡγνόει περιπατεῖν. 

Νν Δ3. “ἡ ᾿. » “Ὁ ΠῚ Δ ε 4 ζω ,, Καὶ εἰσῆλθε σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν, περιπατῶν καὶ 
ς ’ 4 κι ᾿ ’ὔ 4 φὄι Ν 

θάλλομενος καὶ αἰνῶν τὸν Θεὸν" καὶ εἰδε πᾶς ὁ λαὸς 
323." ζω ζω Α ’ ; 

αὑτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν Θεὺν. 15 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὄντως θαύματος ἄξιον" οὐκ αὐτοὶ αὐτὸν ἐπάγον- 

ται, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀκολουθεῖ, διὰ τῆς ἀκολουθήσεως τοὺς εὐεργέτας 

δεικνύς" ““καὶ ἁλλόμενός, φησι, “ καὶ αἰνῶν τὸν Θεόν" οὐκ ἐκείνους 

θαυμάζων, ἀλλὰ τὸν Θεὸν δι᾽ αὐτῶν ἐνεργήσαντα. εὐχά ἡ μάζων, ργήσαντα. εὐχάριστος ἣν 
ὅ ἀνήρ. 20 

Τοῦ αἰτοῦ. Τῶν ἱερῶν καὶ τοῖς λοιποῖς ἀψαύστων θεωρημάτων 
᾿Ὶ “ “Ὃ 7 Ἁ 3.Ἀ Ἁ ’ οο 

ἐμφιλοχωροῦσα τοῖς βάθεσι, καὶ αὐτὴ λοιπὸν τουναντίον κρατοῦσα 
Δ, 7 ,᾽ Ἁ ’ ΝΜ Ἁ ϑ ς 3. “(Ὁ τοὺς Ἀποστόλους, καὶ δνσακοσπάστως ἔχονσα, καὶ οὐχ, ὑπ᾿ αὐτῶν 

κρατουμένη. 

, ἉἍ Ψ 4. , 

1Ιο ᾿Επεγίνωσκον δε αὐτὸν, ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεη- 35 
’ “ δις “ὟΜ ςε ’ ’ ΄“.«ε “ 

μοσυνὴν καθήμενος ἐπὶ τῇ ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ. 

Καλῶς εἶπεν “ ἐπεγίνωσκον,᾽" ὡς καὶ ἀγνοουμένον λοιπὸν ἀπὸ τοῦ 

πράγματος" ταύτῃ γὰρ τῇ λέξει κεχρήμεθα ἐπὶ τῶν μόλις γνωρι- 
" Ν ν ῳ 93.,. ἢ ν Ξε 7 ΟΝ ζομένων. ἔδει πιστευθῆναι ὅτι ἀφίησι τὰ ἁμαρτήματα τὸ ὄνομα 

τοῦ Χριστοῦ, ὅπουγε καὶ τοιαῦτα ἐργάζεται. 3. 

ὔ “" 

Καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ 
᾽ » .,.κι ἴον Ά » σι Ἁ ᾽’ 

Ια συμβεβηκότι αὐτῷ κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν [Πέτρον 
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Α, ν . ΄ »’ ζω ς Ἁ Ἁ ι} Ἁ 

καὶ τὸν [ωάννην, συνέδραμε πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς 
“- σι “ν᾿ ξ΄ “Υ̓ 

ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος, ἔκθαμβοι. 
φ Ἁ “Ὁ ὕγν,᾽ Ὁ ϑω ϑ 9 Ἁ Α “΄ ’ 9 9 Λ 

Ἀπὸ τῆς ευνοίας τῆς εἰς αὐτοὺς καὶ τῆς φιλίας, οὐκ ἐχωρίζετο 

αὐτῶν, ἴσως εὐχαριστῶν αὐτοῖς καὶ ἐπαινῶν. 

Αὕτη μὲν ἡ στοὰ ἵστατο ἀπὸ τῆς κατασκενῆς Σολομῶντος" 5 
3). ἢ 4 δ ον" 6 ὔ Δ » ,’ ΩΝ 
ἐνέπρησε γὰρ τὸ ἱερὸν ὁ Ναβουχοδονόσορ, καὶ φκοδόμησε Κῦρος 

ὁ Πέρσης. 
Ά Ά “ 4“ ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν" Αν- 

ὃ ᾽ “Ὁ ’ ᾽ 52 4 ὔ ΓΥ ςζΖ »“ ς 3 

ρες ᾿Ισραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτε- 
ἴ ε 28,9 ’ [ » ’ ’ “--ὦὄΝ νίζετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἣ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ το 

“ ’ 

περιπατεῖν αὑτον ; 
Τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδοίνων. Φανερὸν τὸ 

’ φ 7 Α(.. ϑ 3 ’ὔ 9 »9 3 “Ὁ δ ς ᾽ 

κήρυγμα ὃ Πέτρος σὺν ᾿Ιωάννη ἐκήρυσσεν αὐτοῖς, τὴν ὑπόσχεσιν 

ἣν ἐποιήσατο ὃ Θεὺς τοῖς πατράσιν Ἰησοῦ πεεληρῶσθαι εὐαγγε- 

λιζόμενος" ἀλλ᾽ οὐκ ἄλλον Θεὸν καταγγέλλων, ἀλλὰ τὸν Ὑἱὸν τοῦ τς 

Θεοῦ, τὸν καὶ ἄνθρωπον γεγονότα καὶ παθόντα' εἰς ἐπίγνωσιν ἄγων 

τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἐν Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν κηρύσσων, 
Ἁ ὔ Υ Υ ς “᾿ 2 Α “Ὃ 7 

καὶ σημαίνων ὅτι ὅσα οἱ προφῆται κατήγγειλαν κερί τοῦ πάθους 

τοῦ Χριστοῦ, ταῦτα ἐπλήρωσεν ὁ Θεός. 

Τοῦ Χρυσοστόμου Οὐδὲ τοῦτο᾽ οὐ γὰρ ἐπειδὴ ἄξιοι ἐσμὲν χο 
ἐπεσπασόμεθα τοῦ Θεοῦ τὴν ῥοπήν" “ ὁ Θεὸς Ἀ βραὰμ,, καὶ ὁ Θεὸς 

“Ἰσαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν." Ὅρα τῶς 
3. 3 ΟΝ “Ὁ 3 ᾿ ΄ .4 Α , ’ 

αὐτὸν εἰσωθεῖ συνεχῶς εἰς τοὺς προγόνους ἵνα μὴ δόξῃ καινὸν τι 
39. 9 4 ΔΛ,» εῷ “᾿ ’ Ἃ 9 ’ 

εἰσάγειν δόγμα' καὶ ἐκεῖ τοῦ Πατριάρχου Δαβιδ ἐμνημόνευσε, 
δ.,..4 φῳ “Ὸ Α -Φ 9 , και ἐνταῦθα τῶν περί τῶν Αβραάμ. 25 

Τοῖ αὐτοῦ, Οὐ τοῦτο ὑμᾶς ταράττει καὶ θορύβει" μάθετε τίς 
[ ,’ Ἧ δ 3 ’ ννύῦ “« ΥΥ̓ 9." Ἁ 

ὃ ποίησας, καὶ μὴ ἐκκλήττεσθε. καὶ ὅρα πανταχοῦ ὅταν ἐπί τὸν 

Θεὸν καταφεύγῃ, καὶ εἴπῃ παρ᾽ αὐτοῦ γίνεσθαι πάντα, τότε 

ἀδεῶς αὐτοῖς ἐπιπλήττει, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἔλεγεν, ““ ἄνδρα ἀποδε- 

“« δειγμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς ἡμᾶς"" καὶ πανταχοῦ ἀναμιμνήσκει 30 
αὐτοὺς τοῦ τολμήματος, ἵνα καὶ ἡ ἀνάστασις κυρωθῇ. 

3 ᾽ὔ ΄ 4 Ἁ ΩΝ .. 9 3 ᾽ 
ΑΜΜΩΝΙΟΡ. Σημειωτέον ὅτι κἂν σημεῖα τις ποιῇ, οὐκ ὀφείλει 

ἐκαίρεσθαι. 

12 Ὁ Θεὸς ᾿βραὰμ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ ὃ Θεὸς 



θΩ ἙΡΜΗΝΕΊΑ 1Π|. .4. 
,. Α “ ᾽ 4 ΄- ϑᾳ, 7 ᾿Ἶ | 

Ἰακὼβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἐδόξασε τὸν παῖδα 
ΦᾺ σι ἂ “ ᾿ ’ κ᾿. 5 ’ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν᾽ ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε Ι 

’ὔ ΄ [4 3 Π 3 κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 
Τοῦ Χρισοστόμονι. Πάλιν ταπεινῶς καθὼς ἐν προοιμίῳ" εἶτα 

Ά 9 ,ὕ ΓΝ ὔ Ἁ 9 ’ὕ , ͵ λοιπὸν ἐνδιατρίβει τῷ τολμήματι καὶ ἐπαίρει τὸ γεγενημένον. 5 
3 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Δύο τὰ ἐγκλήματα ὅτι ὁ Πιλάτος ἤθελεν 

ἀπολύειν" καὶ ὅτι ὑμεῖς ἐκείνου θελήσαντος οὐκ ἠθελήσατε. 

ἘΠ ἀνεπιγράφου. Τί φὴς Πέτρε; ὃν οὖν καταγγέλλεις Ἴη- 

σοῦν, οὐκ ἔστι Θεὸς Ἀβραὰμ, καὶ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ Θεὸς Ἰακώβ ; 

καὶ ἀλλαχοῦ" ““ ἐγὼ πρῶτος καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ 10 
ες 9 Ν .3 Λλη " ᾽ ’ ο ’ 9 

οὐκ ἐστι" καὶ ἐν τοῖς Ευαγγελίοις πάλιν τοῖς θεομάχοις Ιου- 

δαίοις" “ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πρὸ Αβραὰμ. εἰμὶ ἐγώ." ὃ δὲ 
’ ΦΨ ἤ 9 [ ς “ φ 9 ͵ Ἁ ᾽ ᾽ 

λέγει τοιοῦτον ἐστιν ὃν ὑμεῖς ὡς ἀντίθεον καὶ παραβάτην εἐσταν- 
’ λ 2 ’ φω , ,᾽ 3 Ἁ “- βῶσατε, καὶ ὡς ἀντιπολιτενόμενον τῷ νόμῳ, Θεός ἐστι καὶ Θεοῦ 

γῶς, ὃς τὸν νόμον δέδωκε καὶ τοὺς προφήτας ἀπέστειλε. Καὶ τς 
3). 59. 7 " ’ 2 ). ’ λεοο-ο 3 ᾽ 

μετ ὀλίγα----Μὴη τοίνυν θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, καὶ ἡμῖν τι ἀτενί- 

ζετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν" ὃ Θεὸς γὰρ 
9 ἣ . ε ΡΨ δ , , , ᾷιν » ν" ἐξαποστείλας τὸν ἑαυτοῦ Ὑἱὸν, τὴν ἰδίαν δύναμωεν δι᾿ οὗ τὰς ἀρχὰς 

δ - δ “ ε , 9. Ὁ Ν 7 ν"Ν ᾽ὔ καὶ μεθ᾽ οὗ τοὺς θρόνους ὑπεστήσατο" δι᾿ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ τὰς κυριό- 
, νιν ν᾿ , ε ͵ "τὶ τήτας διετάξατο, καὶ τὴν ἄνω διετυπώσατο Ἱερουσαλήμ δι οὗ 20 

καὶ μεθ᾽ οὗ τοὺς οὐρανοὺς ἐκαμάρωσε, καὶ τὴν γῆν ἥδρασε, καὶ 
Α έ 3 [4 Ἁ ν. ΝΥ 3 83. » 3 ’ 

τὴν θάλασσαν εθεμελίωσε, καὶ τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἐποίησε 
τ ον 4. [ὦ φῳ καὶ ὁμοίωσιν τὴν αὐτοῦ" δι’ αὐτοῦ νῦν καὶ τοῦτον ἐποίησε περιπα- 
ν , ’ ΦὋὄ -ὭἩς Ἁ ἤ ΦΦ οὦ 3 Λ 3 2.»ΜμβὈΡσ ὃ “ 8 ἢ τεῖν ἐνωπίον ὑμῶν μὴ τοίνυν ἡμῖν ἀτενίζετε, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον ἐπί- 

γνωτε, ὃν ὁ Πατὴρ ἐδόξασεν, ὃν ὁ Πατὴρ ἐγνώρισεν ἡμῖν, ὃν ὁ ας 
Πατὴρ ἐφανέρωσε, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐμαρτύρησε, ὃν ὁ Πατὴρ ὑμῖν 

ἐχαρίσατο" ἐκεῖνον προσκυνήσατε, ἐκεῖνον δέξασθε καὶ δοξάσατε" 
ἐκείνῳ προσέλθετε, καὶ παρ᾽ αὐτῷ φωτίσθητε" ὃν ὁ Πατὴρ φῶς 

ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 

14. Ὑμεῖς δὲ τὸν Ἅγιον καὶ Δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ 3ο 
ἡτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου:. Ὅτι ἀντ᾽ αὐτοῦ, φησὶ, ληστὴν ἡτήσασθε" 

σφόδρα ἐδείνωσε τὸ πρᾶγμα" ἐπειδὴ γὰρ εἶχεν αὐτοὺς ὑπὸ τὴν 
χεῖρα, πλήττει λοιπὸν σφοδρῶς. 
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Τοῦ αὐτοῖ. Κρίναντος Πιλάτον ἀπολύειν ἐκωλύσατε᾽ τὸν μὲν 

ἑτέρους ἀνέλοντα ἡτήσατε ἀπολυθῆναι" τὸν δὲ τοὺς ἀνηρημένους 

ζωοκοιοῦντα, οὐκ ἠθελήσατε. Καὶ ἵνα μὴ λέγωσι πάλιν, πῶς νῦν 

αὐτὸν δοξάζει ὁ Θεὸς, ὁ τότε μὴ βοηθήσας ; παράγουσι τοὺς προ- 
᾽ δῷ 4 ικὰ ’ Ἁ 39 3. ἢ φήτας μαρτυροῦντας, ὅτι οὕτω ἔδει γενέσθαι. Καὶ μετ᾽ ὀλέγα---- 

Καϑάπερ γὰρ τοῖς μὲν μεθύουσιν οὐδὲν λέγομεν, ὅταν δὲ νήψωσι 

καὶ ἀνενέγκωσιν ἐκ τῆς μέθης, τότε ἐπκεπλήττομεν" οὕτω δὴ καὶ 
’ [4 3.2 ’ “ὦ ’ ’ Ν “ Πέτρος, ὅτε ἠδύναντο συνιέναι τῶν λεγομένων, τότε τὴν γλῶτταν 

ἠκόνησε᾽ πολλά τε ἐγκλήματα ἐπάγων" ὅτι ὃν ὁ Θεὸς ἐδόξασεν 
ἶτοι παρέδωκαν ὅτι ὃν ὁ Πιλάτος ἀπέλυσε" καὶ ὅτι ἠρνήσαντο το 

κατὰ πρόσωπον ἐκείνου" ὅτι προετίμησαν τὸν ληστήν. 

᾿. 4Ἣ ζω. ζω. 

ι5 Τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε. ὃν ὁ Θεὸς 
γ “- ζω 

Ἰόηγειρεν ἐκ νεκρῶν" οὗ ἡμεῖς μάρτυρες ἐσμέν' καὶ ἐπὶ 

τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὑτοῦ, τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ 
Ψ 3 ’ λνλν 3 δι Ϊ 

οἰδατε, ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ς 

Τοῖ Χρνισοστόμου. Εὐνταῦθα τὴν πίστιν τῆς ἀναστάσεως 

κατασκευάζει" “ ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν" πόθεν τοῦτο ; οὐκ 

ἔτι εἰς προφήτας καταφεύγει, ἀλλ᾽ εἰς ἑαντὸν, ἐπειδὴ λοιπὸν 

ἀξιόκιστος ἦν τότε μὲν γὰρ εἰπὼν ὅτι ἀνέστη, ἐπηγάγετο μάρ- 

τυρα᾿ νῦν δὲ εἰπὼν, ἐπεισήγ γε τὸν χορὸν τὸν Ἀποστολικόν' ““ οὗ 20 
ς ἔ »-ἅ οΡ Α ἐς 3 Ἁ ’ 33 Ἁ . ἐξζο . “Ὅ - 

ἡμεῖς, φησίν, “ ἐσμὲν μάρτυρες, καὶ τὰ ἑξῆς" ζητῶν τὸ 

πράγμα εἰπεῖν, καὶ πρὶν ἢ τι εἰπεῖν εὐθέως τὸ σημεῖον παράγει" 

ἐνώπιον, φησὶ, πάντων ὑμῶν' ἐπειδὴ σφόδρα αὐτῶν καθήψατο, καὶ 
ξὲ 3 2 4 ’ Ν 9 9 Α 39. ον ἐδειξεν ἀναστάντα τὸν σταυρωθέντα, πάλιν ἀνίησι, διδοὺς αὐτοῖς 

ἐξουσίαν μετανοίας" καὶ νῦν φησὶν, “ ἀδελφοὶ, οἶδα ὅτι κατ᾽ ἄγνοιαν 25 

“ ἐχράξατε,) καὶ τὰ ἑξῆς. 

Τοῦ αἰτοῦ. Οὐκ ἄρα ταρ᾽ ἑτέρον ἔσχε τὸ ζῆν ὁ ἀρχηγὸς τῆς 

κακίας τίς ἂν εἴη; ὁ τὴν κακίαν τεκών' ὁ ἀρχηγὸς τοῦ φόνον" 
ΤΣ ΕΗ, , , Φ λει 959 Ν ΝΝ “ ᾿ 39 ε “. 9 τὸν φόνον τεκών' οὕτω καὶ ὃ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς, ὁ παρ ἑαυτοῦ 

τὴν ζωὴν ἔχων" ὅτι μὲν οὖν ἀθῶον ἀνηρεῖτε, ἤδητε, ὅτι δὲ ἀρχηγὸν 30 
τῆς ζωῆς, ἴσως ἠγνοεῖτε. 

) 3 ᾽ὔ σ μ 9. Ὁ 9» ’ὅ δ ιν ἔπ ἀνεπιγράφου. Ἵνα εἴπῃ, δι᾽ οὗ ἐγενόμεθα καὶ ζῶμεν καὶ 
ΣΝ ᾿ ΓᾺ “ωξ , , λ , ᾿ ἐσμὲν, τὸν αἴτεον τοῦ ἡμετέρον φυράματος, τὸν σύμβουλον καὶ 

βούλησιν τοῦ Πατρὸς τοῦτον μετὰ τοῦ Πατρὸς δοξάζετε" τοῦτον 
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ἀκὸ τοῦ Πατρὸς ἐληλυϑότα λάβετε" ταύταις ταῖς θεοσημείαες μὴ 

ἡμῖν ἀτενίζετε. 

Θεοδότου ἐπισκόπον Ἀγκίρας. Καὶ μὴν ὁ τῆς ζωῆς ἡμῶν 

ἀρχηγὸς ἐστὶν ἀθάνατος, ἀλλ᾽ ἑνωθεὶς τῷ θνητῷ ἀπεκτάνθη, φησίν" 
ε Ἁ Α Ἃ τ 3 3 ’ 3 ΝΜ ’ ’ 

ἢ γὰρ πρὸς Θεὸν ἐνωσις οὐκ ἀφίησιν εἰς ἄνθρωπον μόνον περεγρᾶ- 5 
Α Ν Ἔ ΝΑ ΄“ Α , ϑω [δ ΩΝ ΠῚ 

φεσθαι τὰ παθήματα' διὰ τοῦτο δὴ τὸν μονογενῆ Ὑἱὸν τοῦ Θεοῦ 

καλεῖ ᾿Ιησοῦν τὴν προσηγορίαν τὴν ἐκ τῆς Μαρίας τεθεῖσαν τῷ 
᾽ ᾽ ’ ’ “Ὁ - , 9." ’ὕ Ν 

βρέφει, ἐκείνον γεγονέναι δηλῶν καὶ τὸν αὐτὸν πάλιν ἄνθρωπον 

καλεῖ καὶ ἀρχηγὸν προσαγορεύει ζωῆς" τὸν αὐτὸν ποιητήν τε ὁμοῦ 
, χῳφᾳ.ς.φδ. δ νν» ΄ “ ' 

τῶν ἁπάντων δεικνὺς καὶ ἄνθρωπον θανάτου γευσάμενον. 1Ιο. 

σι ΄ Ἁ 

Καὶ ἡ πίστις ἡ δι' αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκλη- 
’ ’ ’ ζω. 

ρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν. 
Ἀμμωνίου. ““ Καὶ ἡ τίστις ἡ δι᾿ αὐτοῦ" ὅτι διὰ πίστεως τῆς 

εἰς Χριστὸν ὑγιάζεταί τις" δεῖ οὖν ἀμφοτέρων τὴν πίστιν συν- 

δραμεῖν, καὶ τοῦ ὑγιαζομένον καὶ τοῦ ὑπερευχομένον᾽ ὅμοιον ἐπὶ 15 

τοῦ παραλύτου καὶ τῆς αἱμορροούσης. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Μία αὕτη ἀκολογία' δευτέρα ἑτέρα: 

ὥσπερ ὁ ̓ Ιωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς λέγει, ““ ὅτι ὁ Θεός με ἀπέστειλεν 
«Ὁ ἐ ο ,.93 ΜΗ ᾽ φο ’ Ὑ ες. “ “ ’ 

ἐμπροσθεν ὑμῶν" ὅπερ ἐκεῖ συνεσταλμένως ἔλεγε, “ τῇ ὡρεσμένῃ 
ἐξ “Φ Ἃ ’ “᾿ “τ ,’᾽ 29) “ὦ 

βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες," τοῦτο πλα- 1ο 

τύνει ἐνταῦθα. 
Α Α σι 9 δψ»ν»νν 3 ’ 

Καὶ τὰ νῦν, ἀδελφοὶ, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἔπραξατε, 
Ψ νι  ιενΨ ς« “ι 
Φστερ Καὶ οἱ ἄρχόοντ. ες ὑμῶν. 

Τοῦ αἴτοῖ, Ἅμα δεικνὺς ὅτι οὐκ ἐκείνων ἐστὶν, ἐὰν τοῦτο 
δειχθῇ, ὅτι κατὰ Θεοῦ βουλὴν γέγονε" τὰ ῥήματα δὲ ἃ ἐπὶ τοῦ ας 

“« 3 (ὃ 9 9 ἐς 32 δῇ 9 ’ 1 Ν5}} { ᾿ 

σταυροῦ ὠνείδιζον αἰνίττεται, “ εἰ θέλει αὑτὸν σώσατω αντὸν φησιν 

“ εἶπεν ὅτι Θεοῦ υἱός εἰμι εἰ πέποιθεν ἐπ᾿ αὐτὸν, καταβήτω ἀπὸ 
ἐς ΩΝ “.}} Φφ᾿ ΎὙν,»», “Ὁ ν » ΄ ᾽] τοῦ σταυροῦ" λῇρος ἦν, ὦ ἀνόητοι, ταῦτα, οὕτω γὰρ ἔδει γενέσθαι 

Ἃ »"» ϑω 4 

καὶ μαρτυροῦσιν οἷ προφῆται, ὥστε οὐ παρὰ οἰκείαν ἀσθένειαν οὐ 

κατέβη" ἀλλ᾽ οὐδὲ παρὰ δύναμων' καὶ τίθησιν αὐτὸ ἐν τάξει ἀπο- 30 

λογίας τῆς ὑπὲρ ᾿Ιουδαίων, ἵνα καὶ δέξωνται" ἐπλήρωσε φησὶν 
σ΄ ΡΥ οντως" ὁρᾶς πῶς νῦν αὐτὸν δοξάζει ὁ τότε μὴ βοηθήσας. παρά- 

γουσι τοὺς προφήτας μαρτυροῦντας ὅτι οὕτως ἔδει γενέσθαι. 
Ὁ δὲ Θ ᾿ ἃ ’ Α ΄ ρ 

ἐ Θεὸς ἃ προκατήγγειλε διὰ στόματος πάντων 
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τῶν προφητῶν αὐτοῦ, παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ, ἐπλή- 
ιρρωσεν οὕτως" μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ 

ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας. 
Τοῦ αἰτοῦ. ᾿Ἐνταῦθα τὸν περὶ τῆς οἰκονομίας κινεῖ λόγον" ἐν 

βραχεῖ ῥήματι πέλαγος ἄφατον ἀνοίξας" ὃ γὰρ ἀνέκῴφραστος καὶ 5 

ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ὃ δόξαν ἔχων ἄφατον, ὁ φῶς 

οἰκῶν ἀπρόσιτον, μεγαλωσύνην ἀπέραντον᾽ τοῦτο γάρ ἐστι, πλού- 
σιος ὧν ἐπτώχευσεν ἄνθρωπος ἐγένετο, κατεδικάσθη, ἐσταυρώθη, 

τὰ μύρια ἔπαθεν. 

ἘΞ ἀνεπιγράφου. Τινὲς τῶν προφητῶν προεκήρυξαν τὴν ἐπι- τὸ 

δημίαν τοῦ Κυρίου, καὶ τὰ πάθη ἃ ὑπὲρ ἀνθρώπων ἔμελλεν ἀνα- 

δέξασθαι" τὰς περὶ τούτων οὖν προφητείας ἐκβεβηκνίας ἐν τῷ 

σταυρωθῆναι Χριστὸν, ἐπλήρωσεν ὁ Θεός" ὅθεν ὅταν λέγῃ πάντων 

τῶν προφητῶν πεπληρῶσθαι τοὺς λόγους, τοῦ Σωτῆρος παθόντος, οὐ 

καθάπαξ πάντας τοὺς προφήτας ἐκλαμβάνομεν, ἀλλὰ πάντας τς 

τοὺς προαναφωνήσαντας τὰ τοῦ Χριστοῦ παθήματα, ἀχρὶ καιρῶν 

ἀκοκαταστάσεως. 
[2 

Ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου 
0 Κυρίου, καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν Ἴη- 
21 σοῦν Χριστὸν, ὃν δεῖ οὐρανὸν δέξασθαι. 20 

Ρ’᾽ {Φ ή -0ῳφ«Φ.5»ᾷβΜ0λὴΑἃ1΄Β ’ , ’ Διδέμον. Ὁ προσέχων τῇ ἀναγνώσει πολλὰ εἴδη προφητείας 
κά ᾽ὔ 3 “ ω. ὦ » ς » Ἅ 

ἐὑροι δηλούμενα ἐν ταῖς γραφαῖς" ὧν ἐστιν ἡ τῶν μελλόντων προ- 

αναφώνησις. τούτῳ τῷ εἴδει τῆς προφητείας κοσμηθέντες θεόθεν 

ὥσδρες τινὲς προεθέσπισαν τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ 

πάθη, ἃ ὑπὲρ ἀνθρώπων ἔμελλεν ἀναδέξασθαι" τὰς περὶ τούτων ἧς 
’ 3 ΄’ 9 ΄- "“ Ν }) σφ 3 ’ὔ 

τροφητείας ἐκβεβηκνίας ἐν τῷ σταυρωθῆναι τὸν [ηἡσοῦν, ἐπλήρω- 

σεν ὃ Θεός" ὅθεν ἐὰν γράφηται ἐντεῦθεν πάντων τῶν προφητῶν 

πεκληρῶσθαι τοὺς λόγους, τοῦ Σωτῆρος παθόντος, οὐ καθάπαξ πάν-- 

τας τοὺς προφήτας ἐκλαμβάνομεν, ἀλλὰ πάντας τοὺς προαναφω- 
νήσαντας τὰ Χριστοῦ παθήματα. 30 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Δείκνυσιν ἐνταῦθα ταλαικωρηθέντας αὐ- 
Ἁ Ἁ δ ’ ,ὕ , ν, Ἁ ᾽᾽ τοὺς καὶ πολλοὺς κατεργαθέντας πολέμοις" πρὸς γὰρ τὸν καυσοῦ- 

μενον καὶ παραμυθίαν ἐκιζητοῦντα, οὗτος ἄν ἁρμόσειεν ὁ λόγος. 
ὅρα πῶς ὁδῷ προβαίνει" ἐν μὲν τῇ πρώτῃ δημηγορίᾳ ἠρέμα τὴν 

κ 
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ἀνάστασιν καὶ τὴν ἐν οὐρανῷ κάθισιν ἠνίξατο᾽ ἐνταῦθα δὲ καὶ τὴν 

ἐμφανὴ παρουσίαν. 
Τοῦ αἴτοῦ. Ἐνταῦθα περὶ τῆς ἀναστάσεως διαλέγεται ἀμυ- 

δρῶς" ὄντως γὰρ ἐκεῖνοι “ ἀναψύξεως καιροὶ," οὃς ἐπεζήτει Παῦλος 
, ῆΦἁ λει κ εν ἢ “ , ᾿ 

λέγων, “ καὶ ἡμεῖς οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν βαρον- 5 

“4 μενοι." 

3 δ ’ 9 ᾽ ’ Φ 3 άλ 

Ἀχρὶ χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν 
’ ’ συ ὔ “" φ σι 

ὁ Θεὸς διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾽ αἰῶ- 

νος αὐτοῦ προφητῶν. 

Σχόλιον. Τὸ ἀχρὶ καὶ τὸ ἕως παρὰ τῇ θειᾷ γραφῇ οὐ χρόνων το 
Α “ Δ, 5» ᾿ ΄ ᾿ : ΄ Υ͂ 

ἐστὶ σημαντικόν" ἐπεὶ πῶς νοητέον τὸ εἰρημένον πρὸς Θεόν ; ““ ἕως 

“ χοῦ αἰῶνος σὺ εἰ" ἔστιν οὖν ὁ νοῦς οὗτος τοῦ προκειμένου" 
πολλὰ, φησὶν, εἶπον οἱ προφῆται γίνεσθαι, ἃ οὕπω πάντα πεκλή- 

ρωται" ἀλλ᾽ ἔτι γίνονται καὶ γενήσονται ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
κόσμον" ἀναστὰς οὖν, φησὶν, ὃ Σωτὴρ ἐκ νεκρῶν, ἀνελήφθη εἰς τς 

,. δι, 2244“. ΝΥ: ,ς.»ϑ»,»ε»ἙὭδἰδ “ - - , 
οὐρανὸν ἄλλα καὶ μένει εκεί, ἐωὼς τῆς τὸν κοσμον συντελείας, 

ἐλευσόμενος τότε μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης θεοπρεποῦς κρῖναι ζῶν- 
τας καὶ νεκρούς. 

᾽ ςε ’ ’ οὖ ᾽ ΩΝ “ ἂ»ν 

Διδέμου. Ἑπόμενος τίς τῇ συνηθείᾳ τῆς γραφῆς, τὸ ἄχρι 
καὶ τὸ ἕως ἐκλήψεται οὐ πάντως χρονικὰς περιγραφὰς σημαΐ-2ο 

νοντα᾽ ὡς ἑτέρου τινὸς σημαίνοντος παρὰ τὸ πρότερον μετὰ τὴν 
Ν “ὯΝ. εν ἣ , ἢ χρονικὴν περιγραφήν τὸ γὰρ ὑπὸ Θεοῦ λεγόμενον πρός τινας" 

ἐε 4“ 2 3 ς ΑἉ δ ὦ 39 Ἁ «ἐς ἢ 4 [ά 4,2. ἢ ἢ 3 

ἐγὼ εἰμι ὁ Θεὸς ὑμῶν" καὶ ““ ἕως ἂν καταγηράσητε ἐγὼ εἰμ 
ϑ3 “«ἷ Ὁ Ἁ , ’ Ἁ Α ἃ ς [4 3 Ψ ’ 

οὗ δηλοῖ, ὅτε μετὰ τὸ γηράσαι τοὺς πρὸς οὺς ὃ λόγος, οὐκ ἔτι Θεός 
᾿ 5ΔῚ 7 δ Σ ἃ ε, " , , “ 
ἐστιν, ἀθάνατος γὰρ καὶ ἀΐδιος ὑπάρχει" τούτῳ μυρία συνάδει τῷ 15 

αὐτῷ τρόπῳ φερόμενα ἐν τῇ θειᾷ παιδεύσει, ἃς αὐτῷ τις ἐκ- 

λέξασθαι δύναται" εἰ τοίνυν οὕτως ἡ προκειμένη φωνὴ λέγει, δεῖν 
δέξασθαι τὸν οὐρανὸν τὸν Ἰ ὕριον “ ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως," 

καὶ τὰ ἑξῆς" ἡγητέον ὡς Χριστὸς ἀναληφθεὶς εἰς οὐρανοὺς μένει 
ἐκεῖ, ἕως τῆς τοῦ κόσμον συντελείας" ἐλευσόμενος τότε μετὰ 40 

δυνάμεως, ἀπκοκαταστάντων πάντων λοιπὸν ὧν προεθέσπισαν οἱ προ- 
“Αἰ͵ἰἷ᾿ ιν. σ΄ ΕΝ Ὁ ων , . 2 , , 

φήται" ἤτοι ὅταν τὸ τέλος ἐγστῇ καὶ παύσεται τὰ αἰσθητὰ, τότε 

ὃ Χριστὸς ἔσται τῶν οὐρανῶν ὑψηλότερος" οὐ μὴν ἐν οὐρανῷ ἀπο- 
Α 4 ) ὲ 4 Ε] , ἐς ;" ἃ ᾿ , “Ὁ δ 

κατασταθεις, ἀλλ᾽ ὑπὲρ οὐρανὸν, “ εἰς ἣν δόξαν εἶχε παρὰ τῷ Πατρὶ 
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«, ἃ “Φ«. ὃ ὔ ἧ .- “ 2 ὧν , ΄ φ , 
πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἰναι" ὑπεράνω οὖν γεγονὼς κάσης ὁρωμένης 
“ ἤ ᾽ “ Ἁ 2 νι δο 

κτίσεως, τέλος ἐκιτίθησι τὸ εἶνοω ἐν ουρανῷ. 

Μωυσῆς μὲν πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν, ὅτι προφήτην 
ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν 
ὑμῶν, ὡς ἐμέ. ς 

φ ὁ ἢ ͵ 3 “᾿ δ. «ς ᾽ 

Τοῖ ἁγίου Κυρίδλου ἕκ Τοῦ ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟῚΣ τόμου Β. 
Προφήτης ὠνόμασται διὰ τὸ ἀνθρώπινον ὃ ̓ Ἐμμανονὴλ, ὁ ὡς ἐν 

τάξει Μωσέως μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, καὶ διαπορθμεύων εἰς 

ἡμᾶς τοῦ ἰδίου Πατρὸς τὴν ἀπόρρητον βούλησιν. 
4 ΄σω ’᾽ φῳῷ 2 », ΕΣ Οὐ τῇ οὐσίᾳ ἀλλὰ τοῖς πράγμασιν εἰ γὰρ τῇ οὐσίᾳ ἔφη, το 

“ ὡς ἐμξ᾽ οὐχ, εἷς ἀνέστη ἀλλὰ πολλοὶ μεχρὶ τῆς δεῦρο. 
Τοῦ Χρνυσοστόμου. Τὸ ““" ὡς ἐμδ᾽ οὐκ ἐπὶ τῆς φύσεως ἀλλ᾽ 

ἐπὶ τῆς πράξεως ἐκληκτέον' ἐδήλου γὰρ ὡς οὐ μόνον προφήτης 
3 Α 4 , ς ’ ΝΥ 39 ’ Α .“.“. (νυ ἀλλὰ καὶ νομοθέτης ὃ παρωγενόμενος ἔσται" οὐ μόνον δὲ Μωὺσῆς 
ἀλλὰ καὶ οἱ προφῆται τὴν εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ κατήγελλον παρ-- 5 

οὕσιαν᾽ κατεσήμαναν γὰρ καὶ τὸν τρόπον τῆς γεννήσεως, ὅτι ἐκ 
παρθένου" καὶ τὸν τόπον, ὅτι ἐκ Βηθλεέμ᾽ καὶ τὸν χρόνον, τὴν ἐβδο- 
μήκοντα ἑβδομάδων προθεσμίαν μηνύοντες" καὶ ὅσα διαπράξεται" 
ὀφθαλμοὺς λέγοντες αὐτὸν ἀνοίγειν τυφλῶν, καὶ τὰς ἄλλας ἀπά- 

3 ΄΄, ν᾽» “- διἋΝ ν Δ , εν σας εὐεργεσίας" καὶ οὐ μόνον ταῦτα, ἀλλὰ καὶ ὅσα πείσεται ὑπὸ 20 

τῶν δυσσεβῶν" καὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ, καὶ τὴν ἀνάστασιν, καὶ τὴν 

ἀνάληψιν ὀψὲ δέ ποτε μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς τοῦ Κυρίου ἄνοδον 

ὁ Παράκλητος ἐλθὼν, ἐδίδαξε τοὺς Ἀποστόλους καὶ Εὐαγγελιστὰς 

τὴν ἀκριβὴ τοῦ μυστηρίου οἰκονομίαν. 
ι σι 3 [4 4 ’ “Ψ Ὰ ΄ ϑ 

Αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ἃς 
ὑμᾶς. 

Ἐπ ἀνεαπιγρράφου. Τί δέ ἐστιν “ ὡς ἐμέ," Μωῦσῆης οὗτος 
γονᾶται ἐν Αἰγύπτῳ, φονενομένων τῶν νηπίων ὑπὸ Φαραὼ τῶν 
9. 2 - ε Χο Σὰ - ε » ν , 
ἀρρένων τῶν Ἑβραίων" ὃν λαβοῦσα ἡ μήτηρ καὶ προσποιησαμένη 

μὴ εἶναι αὐτοῦ μητέρα ἀλλὰ ξενὴν, “ κιβώτιον θήβην λεγομένην 30 
“ κατασκευάσασα καὶ χρίσασα πίσσῃ, ῥίπτει παρὰ τὴν ὀχθὴν τοῦ 

“ ποταμοῦ," καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα.--Ο Κύριος ἡμῶν ̓ Ιησοῦς 
ὁ Χριστὸς ὁ δεύτερος οὐράνιος Μωῦσῇς, φαίην γὰρ αὐτὸν ἂν καὶ 

Μωῦσέα' ΜΜωῦσῇ ἐν παραβολῇ συγκρινόμενον, τῇ σκιᾷ, τῷ δούλῳ: 

ΚΔ 
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[4 φ ’ “. ᾽’ ς ’ "“ φ᾿ 4 ᾿ , ς 
ὁ δεσπότης τῷ κτίσματι, ὃ κτίστης τῷ γηγενεῖ, ὁ ἄναρχος" τούτῳ ὃ 

“. "ὦ . ς Α “᾿ ’ φ δῷ 3 “ Ω Ἁ ’ 

Μωὺῦσῆς, οὐχ ἑαντὸν τῷ δεσπότη ὁ δοῦλος, οὐ τῷ ποιητῇ τὸ ποίημα, 
3 “ο 7 4 ὕ , ὦ 7 ς ᾿ 3 Α Α 

οὐ τῷ πλαστὴ τὸ πλάσμα, ον τῷ τεχνίτῃ ὁ πηλὸς, ἀλλὰ καιρὸν 
͵ ο 9. 7 3 ρ“ ὃ ᾽ Δ» ὃ ἤ 

συγκρίνων καιρῷ, καὶ ἀλήθειαν ἐν σκιᾷ διωγράφων, και ἐπιτηδευματα 
. ’ ᾽ Ἁ 

ἀνθρώπων προκατασκεναζομένη ἀνθρώποις οἰκονομία, καὶ σχήματα 5 
ὔ δῷ 3 7ὔ Ἁ ’ ’ “ 9 Α 

δράμασι Θεοῦ, εὐπορίας, καὶ τρόπον τρότῳ. Γεννᾶται ἐν Βηθλεὲμ, 
ς ᾿ ξ δ . Ὁ 9 5. » . 7 γ ὦ» “ 
ὁ Χριστὸς, ὡς και Μωῦσῆς ἐν Αἰγυπτῳ" ἰσραηλίτης ἐκεῖνος, οὗτος 

Ἁ Ἁ ’ φ 2 ’ φ “Ὁ “ 3 δ ὃ , 4 

τὸ κατὰ σάρκα ὡς ἐκ γένους ἱερατικοῦ, ὡς οὗτος εκ Δαβιδ δια τὴν 
[4 ΄ 49. ,’ ΄ ΠΣ 

παρθένου: Φαραὼ ἐπ᾿ ἐκείνον, Ἡρώδης ἐπὶ τούτῳ βρέφη ἐκεῖνος 
᾽ “" ᾿ ΚΞ ..0.ᾳ.. ν, Σ»ν 9 ΠΕ ..0ᾳ.ᾳ..: 
ἀναιρεῖ, βρέφη φονεύει οὗτος" ἀρρενικὰ ἐκεῖνος, ἀρρενικὰ οὗτος" ἐν τὸ 
λά 9 “ω Ἁ Ν Α 3 λ ̓ ᾽ ΚΑ σῳ Ἁ Ἁ 3 

ρνακι ἐκεῖνος, καὶ παρὰ ποταμὸν ἐν λύκῳ οὗτος, τῇ παρὰ τὸν αὖὐ- 
,’ «»"» ἢ 3 "- οῷ 

τὸν ποταμὸν Αἰγυπτίᾳ πόλει" ὑπὸ ἀλλοφύλου ἐκεῖνος τῆς Φαραω- 
Ἁ “"» ἤ 

νίτιδος ἐτρέφετο, ὑπὸ πόλεως καὶ οὗτος Φαραωνίτιδος ἐτρέφετο. 
“2 “. .Ὶ "“ “᾿ ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ἈΝΤΙΟΧΕΊΑΣ ΕΚ Τοῦ ΚΑΤΑ ΤΗ͂Σ ΤΟΙ ΑΔΙΚΑΡΝΑΣ- 

’ 3 [4 ’᾽ Ἁ . δὲ ἐέε ἐ 39. "} Α ΄“ 

ΣΕΩΣ ἈΠΟΛΟΓΊΑΣ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ. Καὶ τὸ δὲ “ὡς ἐμὲ τὸ σχῆμαις 
ρ. ’ Ν »ὔ 9 Α 3 Ἁ Ἁ 3 ᾽ 

τῆς νομοθεσίας δηλοῖ, τὸ μόνον ἐκβεβηκὸς εἰς Χριστὸν, καὶ οὐκ εἰς 
ς »" 7 , Ἁ ἐ 4 , ᾿ [4 
ἑτερὸν προφήτην τινά πρόδηλον γὰρ ὡς διὰ Μωσέως ὁ νόμος 

,, Ἁ Α Α [4 ᾿Σ ’ 3 4 3 ’ 

ἔδόθη, ὃν καὶ κατὰ τὸ Δευτερονόμιον ἐκ θείας ἐπιπνοίας ἐπλάτυνε, 
Α , , ᾽ “. ᾽ν “. , 3 σ᾿ 

καὶ νομοθέτου δόξαν ἐκαρποῦτο καὶ ὄνομα" πρωτοτυπῶν τὸν ἀληθῆ 
ἢ Α ν νιν Μ»ἢ , δ δ ὩΣ 

νομοθέτην Χριστὸν, τὸν καὶ τὸν νόμον λαλήσαντα᾽ ὃὲ αὐτοῦ γὰρ 20 
ΔΛ, ’ Ἁ ’ λ ΩΣ Α λ ’ φ ὃ ̓, 

καὶ ἐν νόμῳ καὶ προφήταις πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως, ὡς δια 
4 ’ “ Δ») ᾽ δος ’ ὴ 

ἰδίον Λόγον μονογενοῦς καὶ ἐνυποστάτου καὶ ὁμοονσιον, λελάληκεν 
, Ἁ “ὡ ’; , ὅ Θεὸς καὶ Πατήρ᾽ τοσοῦτον γὰρ ἀξίωμα νομοθέτον καὶ δόξαν 
φ “ὦ φω ’ “Ὁ “ῸὋ φ 7 “᾿ Ο 4 

εἶχεν ὁ Μωσῆς, τῇ δόσει τῶν νομικῶν ὑπουργήσας πλακῶν, ὅτι δὴ 
Ἁ Φ3. ἅ Ἧ ’ -««Ἡ« 9 “Ὅ ν ΩΣ ’ φὋ Ἁ 

καὶ αὐτὸν τὸν νόμον Μωῦσέα καλεῖν ἐθος τῇ θείᾳ γραφῇ. Καὶ ἃς 
, ἃ 2 ’ὔ 

μετ᾽ ὀλίγα---- Ἐπεὶ οὖν ἐν σχήματι νομοθέτου μόνος ἐν προφήταις 
6 .“. “(ῳ ὃ Α “ Ἁ ὃ “ , Ἁ 8 ΕῚ ᾽ 

ὃ Μωῦσῆς, διὰ τοῦτο καὶ μοναδικῶς πρὸς τὸν Χριστὸν ἀποβλέπων 
ΝΜ ’ δ ΩΝ “ 

ἔλεγε, “ προφήτην ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐκ τῶν ἀδελ- 
ἐς “Ὃ ςξέ ὦ φ 9ῳ,} Α Α ἕΨ 93. μὴ Ά 39. ἢ 

φῶὼν ὑμῶν, ὡς ἐμέ. καὶ γὰρ ὡσπερ αὐτὸς τὴν νομικὴν εἰσήγαγε 
’ Ω ς Ἁ Ν᾿ 3 Α Α , ΩΣ φ ᾽ 

πολιτείαν, οὕτως ὃ Χριστὸς τὴν εὐαγγελικὴν, κατὰ τὸ τῆς ἑκουσίου 30 
[4 ᾽ ’ 3 ’ὔ σῳ φ᾿ Α 

κενώσεως μέτρον' μεσίτης ἀνθρωπίνως τῆς καινῆς διαθήκης καὶ 
“ 3 ’ ’ [4 ὃ , Α ὁ) ω Ἁ 3 

τῆς ἐν {Πνεύματι λατρείας γενόμενος" καθὸ γὰρ ὑπῆρχε Θεὸς, αὐ- 
Ἁ ς ’ ᾽ὔ Ἁ Ἁ “ Ν 

τὸς ἦν ἑκατέρας πολιτείας καὶ πρυτάνις καὶ δότης" τοῦτον ἥτει 
Ἁ “ω “ φ“᾿ 

τὸν γομοθέτην δοθῆναι πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ οὐ καθὰ πάλαι μόνῳ 
.“» γ Ν φ᾽ [ω ν , ΩΝ -“ δῷ Φ 

τῷ ἸΙσραὴλ παρᾶ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, μελωδῶν ὧδε πῶς ὁ προς 3ς 
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φήτης Δαβίδ' “Κατάστησον Κύριε νομοθέτην ἐπ᾿ αὐτούς" γνώ- 

“ χῳωσαν ἔθνη, ὅτι ἄνθρωποι εἰσ (ἢ τοιγαροῦν καὶ δεξάμενα τὰ ἔθνη 

τὸν νομοθέτην, τὸν ἐν σαρκὶ φανερωθέντα Θεὸν, ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι 

ἄγθρωποί εἰσὶ, διὰ τῆς εὐαγγελικῆς νομοθεσίας παιδευθέντες τι 
᾿ 8. σφ. φ4ΦὋὈ᾽"»"2 ΝΥ ΜΆ Ἁ ᾿, Ν Ἁ 9 ᾽ὔ “᾿ τὸ οἰκεῖον ἀξίωμα καὶ ὅτι χρὴ τὴν μὲν ψυχὴν ἀνακαθαίρειν τῶν ς 
“Σ , 8“ Ὁ ,,.γ.. ν ᾿ς. ἔνηνο. κῶν ὃΣ τῆς ἀλογίας παδῶν, ὡς κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν γινομένην" τῶν δὲ 

τῆς σαρκὸς ἡδονῶν ἀμελεῖν, ἵνα καὶ αὐτῇ τῆς ἐν τῇ καταστάσει 

δόξης κληρονομήσειεν. 

1. Ἔσται δὲ, πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προ- 
3 κ᾿ “. 4 

λ4 φήτου ἐκείνου, ἐξολοθρευσήτεται ἐκ τοῦ λαοῦ" καὶ πάν- το 
«ς ΄ι ἴω ,“" σ τες δὲ οἱ πρροφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι 

ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐνταῦθα καλῶς τὸν ὄλεθρον" ὅταν γάρ 

τι λέγῃ μέγα, ἐπὶ τοὺς πρώτους καταφεύγει, καὶ μαρτυρίαν εὗρεν 

ἀμφότερα ἔ ἔχουσαν ὥσπερ εἶχεν" ““ ἕως ἂν θη τοὺς ἐχθροὺς ὑ ὑπὸ τοὺς 15 

“πόδας αὐτοῦ" τὸ γὰρ θαυμαστὸν, ὅτι ὁμοῦ τὰ δύο καὶ ὑκετάγη, 
καὶ πκαρακοὴ καὶ ἡ τιμωρία. 

Σχόλιον. ᾿Αθάνατος οὖσα τοῦ ἀνθρώπον ἡ ψυχὴ, οὐ καθάπαξ 
ἐξολοθρεύεται, ἀλλ᾽ ἐκ τινὸς τάγματος ἀγαθοῦ, ὅκου ἦν τεταγμένος 
πρότερον" οὕτω καὶ Ἰούδας ἐξολοθρεύθη ἐκ τοῦ χρροῦ τῶν Ἄπο- 10 

στύλων. 

Διδέμου. Ἐπειδὴ ἀθάνατός ἐστιν ἡ ψνχὴ, ἐξολόθρευσιν αὐτῆς 

γοοῦμεν, τὸ ἕξω γενέσθα, τῶν ἀγαθῶν ὧν ἤμελλεν ἀπολαύειν, εἴγε 
δεοσεβῶς ἐκολιτεύσατο. 

45 Ὑμεῖς δὲ ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης, ἐς 
᾽ἤ ε Ἃ 4 .Ὶ ’ ς “" ’ Ἁ 

ἧς διέθετο ὁ Θεὺς πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, λέγων πρὸς 
Αβραὰμ, καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται 

πᾶσαε αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. “ Ὑμεῖς ἐστὲ υἱοὶ τῶν προφητῶν, ὥστε ὑμῖν 

Υ Ἁ 94 ὦ » ᾽ , 3 Ἧ , Α .} ’ 

ἔλεγον, καὶ δὲ ὑμᾶς πάντα γέγονεν' ἐπειδὴ γὰρ διὰ τὸ τόλμημα 30 
3.2 φΦ Ά 9 σῷ Ἀ 3 Ν ’᾽ Ἁ 93. ΝΑ .“. 

ἐνόμαξζον ἑαυτοὺς ἠλλοτριῶσθαι, καὶ οὐκ ἔχει λόγον, τὸν αὑτὸν νῦν 

μὲν σταυροῦσθαι, νῦν δὲ ὡς οἰκείους θεραπεύειν, δεικνὺς ὅτι καὶ 

ἐκεῖνο διὰ προφητείαν καὶ τοῦτο “ καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὃ 

“Θεός τῆς διαθήκης, φησὶν, υἱοὶ, τουτέστι κληρονόμοι" ἵνα γὰρ μὴ 
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Ἁ “ 

“δόξωσιν ὡς ἀτὸ χάριτος Πέτρον ταῦτα λαμβάνειν, δείκνυσιν ὅτι 
ΕΣ 9 φο 9 , 2 “᾽ ’᾽ [4 Ἁ δ  - 

ἄνωθεν αὑτοῖς ὠφείλετο, ἕνα μᾶλλον πιστεύσωσιν ὅτι καὶ τῷ Θεῶ 
“ ὃ ΩΝ ν» 4 , , Φ , Ψ ΔΎ τοῦτο δοκεῖ" καὶ ἐξάγει Μωσέα λέγοντα ὅτι πάντα ἔσται, ἃ εἶπεν 

ὁ Χριστός" εἶτα καὶ ἑτέρωθεν μετ᾽ ἐγκωμίον᾽ ὥστε καὶ διὰ τοῦτο 
πείθεσθαι ὀφείλετε φησίν" ““ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης" ς 

54 φ ͵ ᾽ ’ ἰ ΠΣ ὔ ’ τί ἐστιν υἱοί; τουτέστι κληρονόμοι" τί οὖν ὡς περὶ ἀλλότρια διά- 
κεισθε τὰ ὑμέτερα ; ἄρα κατηγορίας μὲν ἄξια ἐπράξατε, δυνήσεσθε 

σνγγνώμης τυχεῖν. 
΄ῳῷ “δ᾿ 3 ᾽;᾽ ε 4, ᾿ν ΄ι σε 

“6 ὙὝὙΜμῖν πρῶτον ἀναστῆσας ὁ Θεὸς τὸν παῖδα αὑτοῦ 
δι Υ 23. 3 ΄ο ΄-ὦ σ΄ 

Ἰησοῦν, ἀπέστειλεν αὑτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀπο- το 
’ 4 5. ΝΑ" σι “᾿ σ΄- 

στρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 
“Ὑμῖν πρῶτον, φησὶν, “ὁ Θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ 

{ε 2) » .} Ν λο», ὸ 3 .Ἁ λ οε» ΩΣ ΩΝ 

ἀπεστείλεν᾽ ἄρα και ετέροις" ἀλλὰ καὶ ὑμῖν πρωτον τοῖς σταὺυ- 

. “ἐ εὐλογοῦντα ὑμᾶς," φησὶν, “ ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκα- 

“ἐστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν." Καὶ μετ᾽ ὀλέγα---Οὐκ εἶχεν, ὑμῖν τὸ 
ἁπλῶς ἀπέστειλε τὸν παῖδα αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστα- 

ρώσασιν 

,“ " Δ .Υ ,νΝ , Φ »ν ἃ ΜΝ 
σιν" καὶ ὅτι ἐσταυρώθη" ἵνα γὰρ μὴ νομίσωσιν ὅτι αὐτὸς ὧν ταῦτα 
9 Λ φ Ἁ Α 3 λ ᾿ “Ψ Ἁ ἐἐ 3 ΩΣ δ», . 

ἐχαρίζετο, ὁ δὲ πατὴρ οὐχὶ, διὰ τοῦτο φησι “ εὐλογοῦντα ὑμᾶς 
3 Ἁ 93 .} φ ΓΗ 4.4. Ν Ἁ 3 “σε δ“. ς 7 Ὶ 

εἰ γὰρ ἀδελφὸς ὑμῶν αὐτὸς, καὶ εὐλογεῖ ἡμᾶς, ὑπόσχεσις τὸ 

πρᾶγμα ἐστί; τουτέστι, τοσοῦτον ἀπέχετε μὴ κοινωνεῖν τούτοις, 10 
κά ᾿ “Ὁ 4 4 φ 93 ἢ» Ἁ Φ Ἁ 4 ,’ 

ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις ὑμᾶς αἰτίους καὶ ἀρχηγοὺς οὐ βούλεται 
᾽ὔ Ἁ Α ς 3 ’ ΔὋδϑἪ 2 γενέσθαι" καὶ γὰρ ὡς ἀπεριμμένοι διάκεισθε. 

’ Ά ζω Ά Ἁ Ἁ ’ 

1 Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν, ἐπέστησαν αὖ- 
γοῚ φ ΄σι , ΄-- 4 “Ὃ 

τοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Σὺ δέ μοι θέα πῶς ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ τὸν 55 

καραδώσοντα ζητοῦντες, ἐνταῦθα λοιπὸν αὐτοὶ ἐπιβάλλονσι τὰς 
“« , 

χεῖρας, θρασύτεροι γεγονότες καὶ ἀναισχυντότεροι μετὰ τὸν σταυ- 

ρόν᾽ ἡ γὰρ ἁμαρτία, ἕως μὲν ἄν ὠδίνηται, ἔχει τινὰ αἰσχύνην' 
9... Α ν . [4 4 7 “Ὁ Α 3 ’ 

ἐπὰν δὲ τελεσθῇ, τότε ἀναισχυντοτέρους ποιεῖ τοὺς ἐργαζομένους 

αὐτήν “ καὶ ὁ στρατηγὸς," φησὶ, “ τοῦ ἱεροῦ," ἵνα πάλιν δημόσιον 30. 

ἔγκλημα περιθῶσι τοῖς γινομένοις, καὶ μὴ ὡς ἰδιωτικὸν ἐκδικῶσιν, 
ὅπερ πανταχοῦ σπουδάζουσι ποιεῖν. 

4 ΚΚαὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν 

αὐτοὺς τὸν λαόν. 



Ϊν. 4. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. ἽἹ 

Τοῦ τοῦ. Οὐ μόνον ὅτι ἐδίδασκον, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ αὐτὸν μιόνον 
ἔλεγον ἐγηγέρθαι:. ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς δι’ ἐκεῖνον ἀνίστασθαι. 

Ά ΄ 3 ΄-“ῃ᾽ 9 ΄- Ἁ 3 ; Ά 

Καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν 
σι φιε ΑἹ “- 3ἐκ νεκρῶν" καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 

“ 9 “2 μά 3 Δ.» ες 3 » φ δε. 
Τοῦ αττοῦ. Οὐτὼς ἰσχυρὰ ἐγένετο ἢ ἀνάστασις, ὡς καὶ ἔτέ- 5 

ροις Ὁ αὐτὸν αἴτιον γενέσθαι ἀναστάσεως. 
’ Ά 2 

Καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον: ἦν 
,. ς , ΡΝ 

γὰρ ἐσπέρα ἤδη. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὦ τῆς ἀναισχυντίας" οὐκ ἔδεισαν τὸ πλῆθος" διὰ 
τοῦτο καὶ ὃ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ σὺν αὐτοῖς ἦν ἔτι τῶν προτέρων 10 

᾿αἱμάτων γεμούσας τὰς χεῖρας εἶχον. 

Τοῦ αὐτοῖ. Οὐκέτι ἄγουσιν αὐτοὺς πρὸς Πιλάτον, αἰσχυνό- 
μένοι καὶ ἐρυθριῶντες τὰ προτέρα, μὴ καὶ ὑπὲρ ἐκείνων ἐγκλη- 

δῶσιν. 
σι Ἃ ’ ’ 

4 Πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, 15 
[4 Ἁ “ σ΄“ 

καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες 
μ 

ΠΕΡΤΕε. 

Τοῦ αὐτοῦ. 77 τοῦτο; μὴ γὰρ εὐδοκιμήσαντας εἶδον, οὐχὶ 

δεθέντας ἐθεάσαντο. πῶς οὖν ἐπίστευσαν : ὁρᾶς ἐνέργειαν φανεράν᾽ 
νι ἊΝ νιν ΝΥ ’ δε ἃ ἢ , 

καὶ μὴν καὶ τοὺς ἤδη πιστεύσαντας ἔδει ἀσθενεστέρους γενέσθαι" 30 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τοῦτο" ἡ γὰρ Πέτρου δημηγορία εἰς τὸ βάθος τὸ 

σεέρμα κατέβαλε, καὶ τῆς διανοίας καθήψατο" καὶ διὰ τοῦτο ὠργί- 
΄ ϑ.ᾺΝ 3 Α 3 ’ μά 0.Ν Α ’ , ζοντο, ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς ἐδεδίεσαν, ὅτι οὐδὲν τὰ παρόντα δεινὰ 

γγοῦντο" εἰ γὰρ ὃ σταυρωθεὶς, φησὶ, τοιαῦτα ἐργάζεται, οὐ φοβού- 

μεθα οὐδὲ τούτους" τὸν χωλὸν ἔστησαν καὶ τοῦτο τῆς τοῦ Θεοῦ 25 

οἰκονομίας γέγονε" πλείους γὰρ ἦσαν οἱ νῦν πιστεύσαντες τῶν 
, νΝ “ 2. » ς » Ν Ν»ὕ , σ 

πρώτων διὰ τοῦτο ἐκείνων δρώντων ἔδησαν τοὺς ᾿Αποστόλους, να 
ΈΕΧ.ΝΣ ὃδὃ , Ὡ,, 2 . δῪ Δ } μ "»» : ν᾿ καὶ αὐτοὺς δειλοτέρους Ὁ ἐργάσωνται" τὸ δὲ ἐναντίον ἐγένετο᾽ καὶ 

οὐκ ἐπ᾿ αὐτῶν αὐτοὺς ἐξετάζουσιν, ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν ἵνα μὴ ἀπὸ 
δο ’ ς» [4 δ » τῆς τκαρρησίας οἱ ἀκούσαντες κερδάνωσιν. 30 
Τοῦ αἰτοῖ. Τοῦτο γὰρ ἦν τὸ πολλοῖς ἐκπλήξεως γέμον" ὅτι 

’ 9 Ν δ.» Α Ἁ 3 ξ΄ 3 ’ 
κατέχοντες αὐτοὺς οἱ ἔχθροι, καὶ εἰς δεσμωτήριον ἐμβάλλοντες 

. ΙΝ 2 ΄ 3. οὦ 3 ὕ ἐ Ν δ 393. ἃ καὶ δεσμοὺς, οὐ μόνον αὐτῶν οὐ περιεγένοντο, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ 

πὶ ὁτέρος (οὐ. Ὁ δ΄- λστέρους Οοά. 



Ἴ4 ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α ΙΓ. ς. 

μετὰ ταῦτα αὐτοῖς ὑπέκυπτον" οἱ μαστίζοντες τοῖς μαστιζομέ- 

γοις᾽ οἱ δεσμοῦντες τοῖς δεδεμένοις" οἱ διώκοντες, τοῖς ἐλαυνω- 
μένοις. 

Διὰ τοῦτο προέλεγεν ἐπὶ τῶν πεντακισχιλίων ““δοτε αὐτοῖς 
“ὁ ὑμεῖς φαγεῖν" τουτέστι, πεντακισχιλίους κορέσετε πίστεως καὶ 5 

ὑμεῖς μετὰ ταῦτα. 

5 ἘἜ γένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς 
ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς 

6 ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ Ἄνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν 

καὶ ᾿Ιωάννην καὶ Ἀλέξανδρον, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους το 

ἀρχιερατικοῦ. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐκέτι γὰρ μετὰ τῶν ἄλλων κακῶν τὰ 

τοῦ νόμον ἐφυλάττετο" καὶ πάλιν δικαστηρίου σχῆμα τῷ πράγματι 

περιτιθέασιν, ἵνα ὑπεύθυνοι τῇ ἀδίκῳ γένωνται κρίσει. 

7 ΚΚαὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ, ἐπυνθάνοντο, ἐν κι 

ποίᾳ δυνάμει, ἣ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς ; 
Τοῦ αὐτοῦ, Καὶ μὴν ἤδεσαν' διαπονούμενοι γὰρ ἐν τῷ κατ- 

ἀγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν, κατέσχον αὐτούς" τίνος 

οὖν ἕνεκεν ἐρωτῶσι ; προσδοκῶντες αὐτοὺς διὰ τὸ πλῆθος ἐξάρνους 
γενέσθαι, καὶ τὸ πᾶν διὰ τούτου νομίζοντες κατορθωκέναι" ὅρα γοῦν 20 

τί φασί: καὶ ““ ἐν ποίῳ ὀνόματι ποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς 

Τοῦ αὐτοῦ, Τοῦτο ποῖον ; διατί μὴ λέγεις, ἀλλὰ συσκιάζεις ; 

“ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς ;Ὁ" 

8 Τότε Πέτρος πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου, εἶπε πρὸς 

αὐτούς. 25 
Τοῦ αὐτοῦ. Ἀναμνήσθητι τοίνυν τοῦ Χριστοῦ λέγοντος, “ ὅταν 

“δὲ ἄγωσιν ὑμᾶς εἰς τὰς συναγωγὰς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί 

“λαλήσητε' τὸ γὰρ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς ὑμῶν ἐστι τὸ λαλοῦν 

“ἐν ὑμῖν" ὥστε ἐνεργείας πολλῆς ἀπήλαυον. 

Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι τοῦ ᾿Ισραὴλ, 30 
9 ἀκούσατε" εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ 

ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωσται. 
Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα φιλοσοφίαν ἀνδρὸς πόσης γέμουσαν παρρη- 



ΙΝ. 11. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. “8 

σίας" οὐδὲν ὑβριστικὸν φθέγγεται ἀλλὰ μετὰ τιμῆς σφόδρα 
αὐτῶν γενναίως καθήψατο' ἀπὸ τοῦ προοιμίου διεκωμῴδησεν αὖ- 
τοὺς, καὶ ἀνέμνησε τῶν προτέρων, ὅτι ἐπ᾿ εὐεργεσίας αὐτοὺς κρί- 

γουσιν ὡσανεὶ ἔλεγε, μάλιστα μὲν ἐχρῆν στεφανοῦσθαι ἡμᾶς 

ἐπὶ τούτοις, καὶ ὡς εὐεργέτας ἀνακηρύττεσθαι, ἐπεὶ δὲ καὶ κρινό- ς 
3.ϑ δ 9 ’ 9 ’ Σ “ 3. ’ὔ 393.ϑ ἃ μεθα ἔπι εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπον ἀσθενοῦς, οὐχ! πλουσίου, οὐχὶ δυνα- 

τοῦ, οὐχὶ ἐνδόξου" καίτοι ἐν τούτῳ τίς ἂν ἐβάσκηνε ; πολλῆς 
4 5» ’ 7 Ἁ 4 9 λ ε Ά βαρύτητος ἡ ἐκαγγελία γέμει" καὶ δείκνυσιν ὅτι αὐτοὶ ἑαυτοὺς 

περιπείρουσιν. 
᾿ ΨΝ ΄΄ ΄σ΄ ΄σ΄᾿' “"- ’ 

ιο Γνωστον ἐστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ ᾿Ισραὴλ. το 
Τοῖ αἰτοῦ. Ὃ μάλιστα αὐτοὺς ἐλύπει" τοῦτο γὰρ ἐστὶν ὃ 

ἔλεγεν αὐτοῖς ὃ Χριστὸς, “« ὃ ἠκούσατε εἰς τὸ οὖς, κηρύξατε ἐπὶ 

“ἐ τῶν δωμάτων. 
σ “-ῖ Ζ3.ϑ ἢ γ᾿ ΄“- σι 

Οτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου. 
Τοῦ αἰτοῦ. Μὴ νομίσητε, φησὶν, ὅτι κρύπτομεν ἣ τὴν πα-τ Ὁ 
δα Ν ἀθ «ὁ ς ο.ο 5» . ἃ. ες ΟΝ 2 τρίδα ἢ τὸ πάθος" “ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε' ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ 

“ γεκρῶν᾽ ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής" πάλιν 
τὸ πάθος" πάλιν ἡ ἀνάστασις. 

Δ « “- 9 ’᾽ ἃ « Α 4 9 ΄σ΄ 

Ον ὑμεῖς ἐσταυρώσατε: ὃν ὁ Θεὺς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, 
3 ὔ Φ “ 9. 9 ε« “- ε ’ 
εν Τουτῷ οὗτος Παρεστῆκεν ἐνώπιον ὑμῶν υγιῆς. 20 

Τοῦ αἵτοῖ. Ὦ τῆς πολλῆς παρρησίας" “ ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε" 

φησὶν, αὐτὸν ὁ Θεὸς ἤγειρε" τοῦτο μείζονος παρρησίας" μὴ νομί- 

σητε ὅτι τὰ αἰσχρὰ κρύπτομεν' μονονουχ; ὀνειδίζων αὐτοῖς ταῦτα 
φησί καὶ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἐνδιατρίβει τῷ λόγῳ. 

Κυρίλδου. Ὅτι δὲ ὁ Πατὴρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆσαι λέγεται τὸν 25 

Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ἐνεργουμένου δηλονότι περὶ τὴν 

σάρκα αὐτοῦ τοῦ πράγματος, οὐκ ἂν ἐνδοιάσεϊξ τις" αὐτός τε 
ἔ»»,ὔ ς ’ ΝΣ: Α Υ̓́ 4. Α Ἁ ὑπάρχων ἡ ζωοποιός τε καὶ ἐνεργὴς δύναμις τοῦ Πατρὸς, τὸν ἴδιον 

ἐζωσκοίει ναῦν, κατὰ τὸ, ““ λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν 
«ςς 3 “ », » »ξχΊι γ , , 3 3 , 
ἥμεραις ἐγερῶ αὐτὸν. ἤν ἄρα τὸ ζωοποιούμενον οὐκ ἀλλότριον, 30 

οὔτε μὴν ἑνὸς τῶν καθ᾿ ἡμᾶς ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἴδιον αὐτοῦ τοῦ Λόγου 
σῶμα. 

1 Οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν τῶν 
3 ’ 

οἰκοδόμων. 



"4 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΥ. 12. 

φ 3 [2 Τοῦ ἀγίου Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδοίνων. Οὕτως οἱ 
Ἀπσόστολοι οὐ τὸν Θεὸν ἤλασσον, ἀλλὰ τὸν Χριστὸν κατήγγελλον 

“. λαῶ ἧ Α Ἶ “ὦ Ἁ 9 , Μ' ὃ ς Θ δ ς ὺ - τῷ λαῷ εἶναι τὸν ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον" ὃν ὁ Θεὸς, ὁ τοὺς πρό- 
ἣ ᾿ ἜΝ . ἃ νγ .νΝ , »} ἝΝ 

φήτας πέμψας, αὐτὸς Θεὸς ὧν, ἤγειρε, καὶ τὴν σωτηρίαν ἐν αντῷ 

ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις. 5 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀνέμνησεν αὐτοὺς καὶ ῥήματος ἱκανοῦ 

φοβῆσαι" ““ καὶ ὃ πεσὼν γάρ," φησιν, “ ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συν- 

““ θλασθήσεται, ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἄν πέσῃ λικμήσει αὐτόν." 
ε ’ Ἁ ὦ 

Ο γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. 
ἰωὴ [οἱ δ Ψ Τοῦ αὐτοῦ. Τουτέστιν, ὅτι σφόδρα δόκιμός ἐστι" πολλὴν εἶ- το 

,. πος, " ᾿ , δ ,». ν ἐν διδά χον ἀπὸ τοῦ σημείου τὴν παρρησίαν τὸ λοιπόν καὶ ὅτε μὲν διδά- 
3 “- Ψ “ ͵ Α [4 ’ ΄ 

ξαι ἔχρην, ὁρα πὼς λέγουσι καὶ προφητείας παράγουσι πολλᾶς 
τς ὃΣ ᾿ ἜΣ ΄, .ἐ ΔΛ Ἂν “ ὅτε δὲ παρρησιάσασθαι, μόνον ἀποφαίνονται" ““ οὐδὲ γὰρ ὄνομα ἕτε- 
(ς ᾽, 5 939 Ἁ ΑἉ δι εν.» 

ρὸν ἐστι φησι, καὶ τὰ ἑξῆς. 
3 Υ δ ’ 

12. ΚΚαὶ οὐκ ἔστιν οὐδενὶ ἄλλῳ ἡ σωτηρία. 1ξ 

Τοῦ αὐτοῦ. Ποίας οἴει πληγὰς αὐτοὺς λαμβάνειν ἐκ τούτων 
τῶν ῥημάτων. 

Διδέμου. Τῆς σωτηρίας βεβαιουμένης μετουσίᾳ Τριάδος, ὃ 
Χριστὸν τὸν ἐπιδημήσαντα προσηκάμανος, πιστεύσας δὲ ἐν τῶ 
. 2 , , ᾽ ."“εφ 4 » ςω ὀνόματι, σώζεται" δοθέντος ἐν τῇ ὑπ᾽ οὐρανὸν τῆς Ὑἱοῦ προσήγο- 20 

’ 35." “᾿Ξ , ’ » ἕ ςε ’ ᾽ Ν ρίας, ἀπὸ τοῦ τῆς ἐπιδημίας χρόνου, ἐν ἡ ὁ πιστεύων μεθέξει διὰ 
“ “ Α “ 

Ὑἱοῦ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποσταλέντος Παρα- 
’ ο ς ’ὔὕ 3 “ῳΨΖ. δ6Η “. ζο 3 .“, 

κλήτουν" ὅθεν ὁ σωζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος ἐκ τῆς 

Τριάδος ἔχει τὴν σωτηρίαν. 

34Δ.Ὰ Ν [κά Ξ » » εν" Ἀ 3 νν νΝ 
Οὐδὲ γαρ ἕτερον ὄνομα ἐστιν ὕπο τὸν οὐρανόν, Τὸ 2ς 

͵ ’ Φ Ἂς ΝΕ δ τς 
δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐνταῦθα καὶ ὑψηλὰ φθέγγεται" ὅταν 
Ν ν ὝὙ “ ϑ4λ ’ 3 , , 3 

γὰρ μὴ ἢ τι κατορθῶσαι, ἄλλα παρρησίαν ἐπιδείξασθαι μόνον, οὐ 

φείδεται" οὐδὲ γὰρ ἐδεδοίκει μὴ πλήξη" καὶ οὐκ εἶπεν ἁπλῶς δὲ 

ἄλλου" ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία" τουτέστιν, οὗτος 30 
ς΄ ὦ “Ὁ ’ ’ Ἁ ’ 2. ν" ᾽ ἡμᾶς σῶσαι δύναται. ταύτη τὸν φόβον αὐτῶν κατέστειλεν. 

3 3 ’ [4 : δ Ν “Φ ς Ὁ ’ Ν 

Επ ἀνεπιγράφου. ᾿ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος εἴπο- 
Ω φ ’΄ 9. «3 ἢ 3 .ο Α 9 7 

μὲν, ὅτι ὃ βαπτιζόμενος ἐπι τῷ ὀνόματι ἰησοῦ, καὶ εἰς Ἰ]ατέρα 

καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα βαπτίζεται, ἀδιαιρέτον οὔσης τῆς Ἁγίας 
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ο- Δ. δῷ , μ4 Φ ,’ 9 “ΦἌᾶΛδΛ," ἢ 

Τριάδος, οὕτω καὶ ἐνταῦθα λέγομεν, ὅτι ὁ σωζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι 
δ “ 9 φ“- [4 ’ ὅδ ΝΥ Α [4 

[ησοῦ, ἐκ τῆς Αγίας Τριάδος ἐχει τὴν σωτηρίαν. 
σι Α ᾿ν ΄“ [4 [4 ν.» 

Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ 'Ἴω- 
’ 

αννου. 

Τοῦ Χρυσοστόμοι:. Οἱ δύο ἀγράμματοι κατερητόρευσαν αὖ- 5 
“᾿ 4 “Φ 9 ’ ᾿ι 3 Α, 9 Ά 9 .] 4 [ Ὁ 

τὸν καὶ τῶν ἀρχιερέων οὐ γὰρ αὐτοι ἐφθέγγοντο, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ 

Πνεύματος χάρις. 
Ν ’ 4 » 4 [ Καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγραμματοί εἰσι 

Ν» “ 3 , . 3 ΄ , ι Ἁ σ Ἁ 
καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον᾽ ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτοὺς ὅτι σὺν 

΄“ 3 “σφ τῷ Ιησοῦ ἦσαν. 1ο 
Οὐκ ἔστι μόνον θαυμαστὸν, ὅτι ἁλιεῖς, ὅτι ἰδιῶται ἦσαν οἱ 

κήρυκες, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἕτερα κωλύματα φύσει ἦν καὶ πλεῖον 
’ ςΦ 95 : 93 ’ δὲ 4 3 ς δ ’ὔ 3 . . 

γέγονεν ἢ ἐπίδοσις" οὐ μόνον οὐδὲν ἐκώλυσεν ἡ ἰδιωτία, ἀλλὰ καὶ 

αὐτὸ τοῦτο φανερωθῆναι ἐποίησε τὸ κήρυγμα. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐχ ἁπλῶς τοῦτο ἔθηκε τὸ χωρίον δις 

Εὐαγγελιστὴς, ἀλλ᾽ ὅτι ἐπεγίνωσκον αὐτούς, φησιν, ὅτι σὺν τῷ 
Ἰησοῖ Ὁ Κι »,ΜΔ.. ζ' . , τ ΄, «Ὁ ᾽ σοῦ ἦσαν ἐν τῷ πάθει" οὗτοι γὰρ μόνοι ἦσαν τότε᾽ ἑώρων αὐ- 

, 4 , Μ δ “ ’ Ξ ΝΛ ν»,) τοὺς ταπεινοὺς, συνεσταλμένους" καὶ τοῦτο μάλιστα αὐτοὺς ἐξέ- 
νιίζεν, ἡ πολλὴ μεταβολή" καὶ γὰρ ἐκεῖ ἦσαν οἱ περὶ Ἄνναν, καὶ 

παρεστήκεσαν αὐτῷ καὶ οὗτοι" καὶ ἐξέπληττεν αὐτοὺς ἡ παρρη- 20 
, Ν 5. γγ(7 ἐς" , , 95. κ 5) ν “Ὁ δ 

σία. Και μετ᾽ ὁλίγα----" ἐπεγινωσκὸν τε αὐτοὺς, φησιν, “ ὅτι σὺν 
- “5 ΗΕ 35). ᾧ ,» νν. “ , “ 953" 7 
τῷ Ἰησοῦ ἧσαν" ὅπερ αὐτοὺς ἐποίει πιστεύειν, ὅτι παρ᾽ ἐκείνου 
“ κι  ο » γ» ᾿: ’ μή ταῦτα ἤδεσαν, καὶ ὡς ἐκείνου μαθηταὶ πάντα ἔπραττον. 

Ἁ “ ζω 

ῳ Τὸν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν 
τεθεραπευμένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. Ἂς 

“« 3 ΄“ω ΙΝ ς “« τςιᾳ͵  } ᾽ ᾽ 9 39. “ὦ 
Τοῦ αὐτοῦ. Πολλὴ ἢ τοῦ ἀνθρώπου παρρησία, καὶ ἐν αὐτῷ 

“ ΄ ν 2 ’ 3 ; 3 Α Ψ 3 τῷ δικαστηρίῳ μὴ ἐγκαταλελοιπότος αὐτούς" εἰ γὰρ εἶπον ὅτι οὐχ 
οὕτως ἔχει, ἐκεῖνος ἂν κατηγόρησεν. 

ΚΕΦ. Ε. 
Περὶ ἀπίστων ᾿Αρχιερέων προσταττόντων" ὡς οὐ δεῖ παρρησιάζεσθαι ἐπὶ τῷ 40 

ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ" καὶ ἀνανεώσεως τῶν ᾿Αποστόλων. 

ΙΖ. Κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, 
Ἰόσυνέβαλον πρὸς ἀλλήλους λέγοντες" τί ποιήσωμεν τοῖς 

Ὁ ᾳροστ. ΟὩ. ΟΝ. ο τὸ Οοα. 

Ι,2 



"6 ἙΡΜΗΝΕΙΑ͂ ἘΝ. 17. 

3 ΄ , ΄ ἢ 4 ἈΝ ΄΄ὸ ἕ 

ἀνθρώποις τούτοις ; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονε 
᾿» ϑ. “ἡ ΄σ“ ΄΄ι ξ΄ ε Ἁ Ἁ 

δ αὑτῶν πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερὸν, 
3 ’ ἤ 

καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνήσασθαι. 
"ὦ “«ῳ. ἔὥ 

Τοῦ αὐτοῦ, Ὅρα ἐν ἀπορίᾳ ὄντας, καὶ πάλιν τὸν φόβον τὸν 
φ [4 "ω ΄“- 

ἀνθρώπινον πάντα ἐργαζόμενον ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ ἀνάτρεψαι, ς 
Ἁ , ’ 3 Ν ϑ0κΝ ᾽ὔ 3 ν ’ 

φησιν, τὸ γινόμενον οὐκ ἔνι, οὐδὲ συσκιάσαι. ἀλλὰ κωλνόντων 
Ν “Ὃ 9 Ἁ “᾿ ’ κά δ» ’ αὐτὸν μᾶλλον ἐπεδίδον τὰ τῆς πίστεως, οὕτω καὶ νῦν γίνεται. 
Τοῖ αὐτοῖ ἐκ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ ῬΏΜΑΪΟΥΣ ἘΠΙΣΤΟΔΗ͂Σ. “ Τὶ ποιή- 

72 ΟΝ 3 γῦ ’ὔ , ,3) Ἁ , δὶ θ Ν -«ὡῳΦἈὠἈἢἤ; σωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις 3 τὸ γὰρ δὴ θαυμαστὸν τοῦτό 
ἐστιν, ὅτι κατέχοντες αὐτοὺς καὶ ὑπευθύνους ἔχοντες, καὶ δεσμοῦντες το 
καὶ κόπτοντες, ἡπόρουν καὶ ἐν ἀμηχανίᾳ ἦσαν, δὲ αὐτῶν τούτων 
ἡττώμενοι δι᾿ ὧν προσεδόκων νικᾶν᾽ καὶ οὔτε τύραννοι οὔτε δῆμοι, 

οὔτε δαιμόνων φάλαγγες, οὔτε αὐτὸς ὃ διάβολος περιγενέσθαι 
φ΄σῳ ΄ῳ φφῷ φῳ ’ αὐτῶν ἴσχυσεν, ἀλλ᾽ ἐκ πολλῆς ἡττῶντο τῆς περιουσίας" ἅπερ κατ᾽ 

αὐτῶν ἐμηχανῶντο παντὰ ὑπὲρ αὐτῶν ὁρῶντες γινόμενα" διὸ καὶ τε 
" “ ὑπερνικῶμεν"" καινὸς γὰρ οὗτος τῆς 

’, Φ ’ τ Ἁ Ἁ “-- 3 ’ “ » ͵ ς νίκης ὃ νόμος ἦν' τὸ διὰ τῶν ἐναντίων κρατεῖν, καὶ μηδέποτε ἡτ- 
ἔλεγεν ὃ Ἀπόστολος Παῦλος 

“᾿ 3 9 ε ι Ν Ἂν ΄ “ὍὋ ’ ικά 4." . τᾶσθαι" ἀλλ᾽ ὡς αὐτοὺς ὄντας κυρίους τοῦ τέλους, οὕτως ἐπὶ τοὺς 
ἀγῶνας ἐξιέναι τούτους. 

Τοῦ αὐτοῖ ἕκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εαγσελίου. “ Τ' ποιή- 20 

“σωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ;" ὁρᾶς ἐν ἀπορίᾳ ὄντας, οὐ τοὺς 
4 ’ Ἁ ὔ 9 Α Α ) Ἁ “ὦ ὑποχειρίους καὶ δεδεμένους, ἀλλὰ τοὺς κατέχοντας καὶ δεσμιοῦν- 
τας" οὗ τι γένοιτ᾽ ἄν καινότερον ; σὺ κατέχεις καὶ δυσφορεῖς; 
καὶ μάλα εἰκότως" ἐπειδὴ γὰρ ἐπὶ τῆς ψάμμον πάντα ῳκοδόμη- 
σαν᾿ διὰ τοῦτο καὶ ἀσθενέστεροι πάντων ἦσαν. ἃς 

᾿ 2 “ “ Ἁ 

17 ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαὸν, 
συ ’ “κι Υ̓́ “- ΄ι 

ἀπειλῇ ἀπειλησόμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνό- 
μ 5» ’ Ἁ ). 3 Ἁ 

18 ματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. καὶ καλέσαντες αὐτοὺς 
᾿ Ἁ ’ Ἁ ἤ Α 

παρηγγείλαντο τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδά- 
3. αὶ ΟΡ 5 3 “-11οΑοἈ[εκε , ὔ Ἀ» ,} το σκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ιησοῦ. Ὃ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωὰννὴς 10 

9 ἃ 
ἀποκριθέντες εἶπον πρὸς αὐτούς" εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον 

σι “6 “-- ᾽ ΄- ν ΄΄-ὦΝ ΄“- 

τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε. 
[4 δ᾿ Η͂ - ᾽᾽ Α 3 ΄ Α Γοΐ Χνυσχοστόμου. “Ὅρα καὶ τούτων τὴν ἀναισχυντίαν καὶ 

τῶν Ἀποστόλων τὴν φιλοσοφίαν. 



ΙΥ. 22. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. γι, 
δ -[φἃ 9 ’ Ά 

Οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ 
“κ᾿ φ΄ ΄ ἦ 4 

21 λαλεῖν. οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς. 
Εἰ μὲν ψευδῆ ἃ λέγομεν, ἐπιλαβοῦ" εἴδ᾽ ἀληθῆ, τί κωλύεις ; 
“ φ ’ 3 “ 3 3 ,ὔ 3 9 ΦὋῬΌΡϑΘ,. 23»ϑ"ν 

τοιοῦτον ἡ φελοσοφία' ἐκεῖνοι ἐν ἀπορίᾳ, οὗτοι ἐν εὐφροσύνη" ἐκεῖ- 

γί πολλῆς γέμοντες αἰσχύνης, οὗτοι μετὰ παρρησίας πάντα 5 
πράττοντες" ἐκεῖνοι ἐν τῷ δεδοικέναι, οὗτοι ἐν τῷ θαρρεῖν. 

Ἁ « , Ἃ “ὦ ’ 3 4 Ν 

Μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολασονται αὕτους δια 
’ ’ Ἀ σι 

τὸν λαόν" ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγο- 
ἤ σι 4 γ ’ ε «Ψ) 

γλνότι᾽ ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσαράκοντα ὃ ἄνθρωπος 

ἐφ᾽ ὃν ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. ίο 
Τοῦ Χρυσοστόμου ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἡπομνήματος. 

Εἶδες φρόνημα ὑψηλόν ; εἶδες πέτραν κυμάτων καταγελῶσαν ; 

εἶδες οἰκίαν ἄσειστον ; καὶ τὸ δὴ θαυμαστότερον, ὅτε οὐ μόνον οὐκ 

ἐγίνοντο δειλοὶ δι᾽ ὧν ἐπεβουλεύοντο, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ πλέον ἐλάμβανον 
θάρσος, κἀκείνους εἰς μείζονα ἐνέβαλον ἀθυμίαν" καὶ γὰρ ὃ τὸν ἀδά.- 15 

΄, ».) 5} ς ΄ . δεν Ὁ, , 
μαντα πλήττων, αὑτὸς ἐστι ὁ πληττόμενος" καὶ ὁ τὰ κέντρα λακτί- 
ἕων τ , 5» [η , Α αλ Ἁ ὃ [4 ’ » οὗτός ἐστιν ὃ κεντούμενος καὶ χαλεπὰ δεχόμενος τραύματα. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Εσξεστόμισε γὰρ αὐτοὺς τὰ σημεῖα" οὐδὲ 
ἠνείχοντο τελέσαι αὐτοὺς τὸν λόγον, ἀλλὰ μεταξὺ λέγοντας διέ- 

κοψαν σφόδρα ὑβριστικῶς. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Ἀλλ᾽ ἴδωμεν ἄνω- 20 

θεν τὰ εἰρημένα: τὸ μὲν πρῶτον διὰ δόξαν ἀνθρωπίνην ἅπαντα 
3 ’ - ἃ ν ’ Α Ν ’ ἐποίουν" γυνὶ δὲ καὶ ἕτερον προσέκειτο, τὸ μὴ δόξαι μιαιφόνους 
εἶναι, ὃ μετὰ ταῦτα ἔλεγον" “βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ 
ες κα 3 ’ὕ ’ 39 Ἁ "ο 9 ’ Ξ , ὥ 4 », 

αἷμα ἀνθρώπου τούτου" ὦ τῆς ἀνοίας" πεισθέντες ὅτι ἀνεστή, 

καὶ τὸ τεκμήριον λαβόντες ὅτι ἔστι Θεὸς, τὸν ὑπὸ τοῦ θανάτου μὴ 45 

κατασχεθέντα, ὑπὸ οἰκείων προσεδόκησαν μηχανημάτων συσκιά- 

ζεσθαι" τί ταύτης τῆς ἀνοίας ἶσον ; τοιοῦτο γὰρ ἡ πονηρία' οὐδὲν 

δρᾶ, ἀλλὰ πανταχοῦ θορυβεῖται. 
Ἧ Ἁ 

2: Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, καὶ ἀπ- 
’ σ ν ᾽ ν ε 3 “ Δ ε ’ 
ἤγγειλαν ὅσα πρὸς αὑτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβυ- 39 

δ τεροι εἶπον. 
Τοῦ αἰτοῦ. Οὐχὶ φιλοτιμίας ἕνεκεν διηγοῦντο᾽ πῶς γάρ: 

᾽ ᾿, “. “Φ ΓῚ 7 Α ᾽ὔ 9 [ τ Ψ Ἁ ἀλλὰ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος τὰ τεκμήρια ἐπεδείκνυντο᾽ ὅσα γὰρ 
- δῷ “Ὁ Ἁ “ ἐκεῖνοι εἶπον, ταῦτα διηγήσαντο' τὰ δὲ αὐτῶν εἰκὸς καὶ παρελθεῖν. 



24 

25 

8 ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α ΙΡ. 24. 

Τοῦ αἰτοῦ. “Ἦλθον, φησὶν, “ πρὸς τοὺς ἰδίους" ὅρα αὐτοὺς 

οὐκ ἐπιρρίπτοντας ἑαντοὺς τοῖς πειρασμοῖς, ἀλλὰ τοὺς ἐπκαγομένους 

γενναίως φέροντας" ἄλλος εἴτις ἦν τῶν μαθητῶν, ἴσως ἂν τῇ τοῦ 
’᾽ ’ὕ "ω 2 Ἁ ’ 3... δ“ 

πλήθους παρρησίᾳ θαρρῶν καὶ ὕβρισε, κὰν μυρία ἐδέξατο δυσχερῆ 

ἀλλ᾽ οὐχ, οἱ φιλόσοφοι οὗτοι, ἀλλὰ πάντα ἡμέρως καὶ ἐπιεικῶς. 5 
Α ’, .. φ 4 . . 

Οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν 
ι ᾽ Θεὸν καὶ εἶπον. 
Τοῦ αττοῦ. Καὶ μετὰ σπουδῆς πολλῆς" οὐδὲ γάρ ἐστιν εὐχὴ 

ξ΄ “ ’ 4 Ν “ 9." 3 ’ 9 ὦ ε 3 , ἁπλῶς γινομένη" ὅρα δὲ πῶς εἰσὶν ἠκριβωμέναι αὐτῶν αἱ εὐχαί" 

ὅτε τὸν ἄξιον εἰς ἀποστολὴν αὐτοῖς ἠξίουν ἀναδειχθῆναι, οὕτως τὸ 
Υ . “«« .:." τ Ἐ,ογγῶ , »γάδ .» ΄ ἐλεγον᾽ “σὺ Κύριε καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον" προγνώσεως 

Ἁ 9 “- 3. Ὁ “ Ν ὃν 9 ,- ν 9 γὰρ ἦν ἐκεῖ χρεία' ἐνταῦθα δὲ ἐπειδὴ ἐπιστομισθῆναι τοὺς ἔναν- 
’ 4 “Ὁ ,. , 7 Α λν-ν ΨΝ 

τίους ἐχρῆν, περὶ δεσποτείας διαλέγονται" διὸ καὶ οὕτως ηὔξαντο" 
“ς Δέσποτα, σὺ ὁ Θεὸς ὃ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 

“ς βάλασσαν," καὶ τὰ ἑξῆς. 1 

Τοῖ αὐτοῦ. Ἧ κραυγὴ γέγονεν ἀπὸ ἡδονῆς καὶ διαθέσεως πολ- 
“Ὁ. ς “᾿ 4 9 9 3 φ ᾽ 7 ς 

λῆς" αἱ τοιαῦται γὰρ ἀνύουσιν εὐχαῖς αἱ φιλοσοφίας γέμουσαι, αἱ 

περὶ τοιούτων γενόμεναι, αἱ παρὰ τῶν τοιούτων, αἱ ἐν τοιούτοις 
φῳ ς Ν , , “ῳ ὲ ς ἀ ἐς Α 

καιροῖς, αἱ κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον' ὡς αἰγε ἄλλαι βδελυκταὶ 
ν,»,ὔ ς. -“ 9ᾺλΛ ν ν 3. “ Ν καὶ ἀκάθαρτοι" ὅρα πὼς οὐδὲν περιττὸν φησιν, οὐδὲν γραῶδες καὶ 30 

μυθῶδες, ἀλλὰ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ διαλέγονται" καθάπερ αὐ- 
τὸς ὁ Χριστὸς ἔλεγε τοῖς Ἰουδαίοις “ εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ 

“ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια" ἰδοὺ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν Πνεύματι φϑέγ- 

γεται" τί γάρ φασι; ““ Δέσποτα, ὁ Θεὺς ὃ τοῦ Πατρὸς ἡμῶν διὰ 

“ς Πνεύματος Ἁγίον στόματος Δαβὶδ παιδός σου εἰπὼν, ἵνα τί 325 

““ ἐφρύαξαν ἔθνη ;ἢ 
’ . ε ,. ε ἣ δ 3 ν᾿ . ν" 

Δέσποτα, σὺ ὁ Θεὸς ὁ ποιῆσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
“ Ὰ, Α ’ ᾿ ’; Α 3 3 “- «ε “΄΄- 

γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὑτοῖς" ὁ τοῦ 
Ἁ ε ΄ι ἣ ’ ς ῇ ’ 

πατρὸς ἡμῶν διὰ Πνεύματος Αγίον στόματος Δαβὶδ 
’ Ν ἤ ᾿ 2 παιδὸς σου εἰπὼν, ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέ. 39 

’ 

τησαν κενὰ; 

Τοῖ ἁγίου ΕἸΡΗΝΑΙΟΥ Ἐπισκόπου Λοτγδοίνων. Αὗται φω- 
ν» 2 ΄΄. δ" » μὴ Ω ΄ Ν » ᾿ς. “ 

ναὶ τῆς Εἰκκλησίας" ἑξῆς πᾶσα ἔσχηκεν ἐκκλησία τὴν ἀρχήν" αὗται 
Α φῳ [ἢ φ ῳ [ὦ 

φωναι τῆς μητροπόλεως τῶν τῆς καινῆς διαθήκης πολιτῶν αὗται 



ΙΥ. 25. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 9 
Α -φ.9 ,’ -" Α “Ὁ “Ὁ “ ᾽;᾽ “ 

φυναὶ τῶν Αποστόλων' αὗται φωναι τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου τῶν 
3 “ ΄ “Φ ’ Α “ ᾽ὔ ἀληθῶς τελείων μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίον, διὰ τοῦ Πνεύματος 

7] Ἁ Ἁ Α Α 3 

τελειωθέντων, καὶ ἐπικαλουμένων τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρα- 
} 8 Ά, “Ὃ ν Ν ’ὔ Ἁ Ἁ “ ΩΝ 

γὸν καὶ τὴν γῆν Καὶ τὴν θάλασσαν, τὸν διὰ τῶν προφητῶν κεκη- 
Ἁ Δ ΜΝ ’ νν ρυγμένον" καὶ τὸν τούτου παῖδα, ὃν ἔχρισεν ὁ Θεός" καὶ ἄλλον οὐκ 5 

,ὔ 9 ΩΝ ΩΝ :] ΕΣ 

εἰδότων" οὐ γὰρ ἦν τότε Οὐαλεντῖνος ἐκεῖ οὐδὲ Μαρκίων, οὐδ᾽ οἱ 
4 “ῳ ᾿. “ῳ φω φΦ , 

λοιποὶ ἑαυτῶν τε καὶ τῶν πειθομένων αὐτοῖς καταστροφεῖς" διὸ 
9» 9 95 ." ς Α σῷ φ ’ ’ὔ ὁ ές 3 [4 3» 

καὶ ἐπήκουσεν αὐτῶν ὅ ποιητὴς τῶν ἁπάντων Θεός" ““ ἐσαλεύθη γάρ, 
ες “ 7 4 “τ ἢ ,ὔ 59 λ ̓7 θη Υῇ 

φησιν, ““ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες 
“« Ἁ Α ’ὔ ΩΝ δῷ ΑἉ 

“ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος" καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ το 
ςς , 5» ν;. » 427 ’ 
παρρησίας παντὶ τῷ θέλοντι πιστεύειν. 

“ φ᾿ Ἁ . 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καθάπερ συνθήκας ἀπαιτοῦντες τὸν Θεὸν, 
Ἁ ’ 3 ’ 4 Ψ δλς- Ν ’ὔ 

τὴν προφητείαν εἰς μέσον ἄγουσιν, ἅμα καὶ ἑαντοὺς παραμυθούμε-: 
Ὅ“ “ῳ- ἢἢ᾽ “ὦ. 3 ’ “ Ἁ 

νοι ὅτε εἰκῇ ἅπαντα μελετῶσιν οἱ ἔχθροί" ἐκεῖνα, φησὶν, εἰς πέρας 
δ 4 “. Η͂ ,ὔ 

ἄγαγε, καὶ δεῖξον ὅτι κενὰ ἐμελέτησαν. 15 
2 3 ’ 3 ἣ ν “ 3 “ . ἢ Επ Ανεπιγράφου. Ἐπειδὴ τινὲς τῶν αἰἱρεσιωτῶν λέγουσιν ἄλ- 

Ὕ Α 4 Ἁ λν Ά “ “. 
λον εἰναι Θεὸν τὸν κοσμοποιὸν, καὶ ἄλλον τὸν Πατέρα τοῦ Χριστοῦ" 

ν» ᾿ Ύ ’ “ 9 ’ 
καί ἐναντίους εἶναι ἀλλήλοις" τούτον χάριν οἱ ἀγιοι ᾿Απόστολοι τὴν 

“ 3 , ν. » ,. .ο “- ς 9. 393 
αἰρεσιν ταύτην ἐκκόπτοντες, διὰ τῆς εὐχῆς παριστῶσιν, ὡς αὐτὸς 
9 Α Ἃ , Ἁ Ν -ῷ “ ὔ ’ 

ἐστι Θεὸς καὶ κοσμοποιος καὶ [Πατὴρ Σωτῆρος ὑπάρχων, καθότι 20 
2 ψ “Φ ᾿᾽ ’ ΩΣ 

παρ αὐτοῦ δέδονται ἀμφότεραι αἱ διαθῆκαι. 
, ᾿ φᾷ Α " ’᾽ τὰ 

Διδύμου. πολλοὶ τῶν ἀπὸ αἱρέσεων διαιροῦσι τὴν θεότητα, 
’ 2 ᾿ Α Ἁ Ἁ 4 

λέγοντες ἄλλον εἶναι Θεὸν τὸν κοσμοποιὸν, καὶ ἄλλον τὸν Πατέρα 
“ “ σ᾽ Ἁ 

τοῦ Χριστοῦ" ὅϑεν καὶ τὴν γραφὴν διαιρήσαντες, τὴν μὲν παλαιὰν 

διαθήκην τοῦ κοσμοποιοῦ, τὴν δὲ καινὴν τοῦ Πατέρος Χριστοῦ 25 
φ κ᾿ .ς. “ ’ Α " “- ’ 3 ὦ 9 λεγουσῦν εἶναι" ἑπομένως δὲ τῇ δυσσεβεῖ γνώμη αὐτῶν, ἄπεναν-- 

Ν ,ὔ ἢ ς Α Ν Ἁ ’ Ἁ 

τίως ἔχειν λέγουσι πρὸς ἑαυτοὺς τοὺς θεοὺς τούτους καὶ τὰς γρα- 
φὰ 3 ν᾿, Ἁ 7 ΩΝ Κ ’ 3 θ δ ἦ “Ὁ 

ς αὐτῶν ὡς τοὺς προσφεύγοντας τῷ Κυρίῳ ἐχθροὺς εἶναι τοῦ 
ἊΝ Ἁ ΄ “ Ξ ε κ᾿ “Ὁ 

κοσμοποιοῦ, καὶ βελτίονας αὐτοῦ τυγχάνειν ὡς αὖ τοῦ κοσμο- 
-ὔοΡ ΚΨ Ἁ ᾿ Ἁ Ἁ Ἁ 

τοιοῦ ἄνθρωποι διαβεβλήμενοι εἰσὶ πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν δι- 30 
ὃ ’ 98. “΄, 322. δὲ " 5. 923 5. » « 3 
ἀσκαλίαν αὐτοῦ" ἐλέγχει δὲ τὴν ἀσέβειαν αὐτῶν ἡ εγκειμένη 

ΝΥ 9 ,,. ’ Ἃ ΩΝ “Ὁ 

γραφὴ, εἰσάγουσα τοὺς Ἀποστόλους, μετὰ τὸ ἀπολυθῆναι τῆς ἐπι- 
Ξο δ Ἁ « 3 ᾽ὔ Ἁ ,ὔ 

βουλῆς τῆς πρὸς τῶν ἀρχιέρεων καὶ πρεσβυτέρων, ἐλθόντας πρὸς 
ΔῚ [2 ᾽ὔ ἃ Α ΄ ΨΥ Υ͂ ’ 

τοὺς ἰδίους, τουτέστι τοὺς τὴν αὐτὴν πίστιν ἔχοντας ἅμα ἐκείνοις, 
Α τ ΄ ’ὔ “ο “Ὁ 3 “ Ἀ 

καὶ πᾶσιν ὕμνον χαριστήριον ἀναπέμψαι τῷ ποιητῇ οὐρανοῦ καὶ 35 
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φ᾿ , “ὦ “2 « διὸ “ ’ δ 9 6 ΄ 
γῆς, μετὰ τοῦ μνημονεῦσαι, ὡς διὰ τοῦ στόματος Δαβιὸ ἐν Αγιῳ 

,} ᾿ ’ ᾿ ϊ ς Σ᾽ ,ω,.ω. ες Πνεύματι εἰκότως τὸν δεύτερον ψαλμόν, οὗ ἡ ἀρχή" “ἵνα τι 

“ἐ ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά" διὰ γὰρ πάντων τούτων 
᾽ ς ΑΆ 2 Ἁ Ἃ - Ἁ “Ὡ δῷ 

παρίσταται, ὡς αὑτὸς εἴη Θεὸς κοσμοποιὸς καὶ [Πατὴρ τοῦ Σωτῆρος 
ς ’᾽ Φ ΔκἊω 3 3 “Φ 5» φ ὃ ϑω ὑπάρχων" καὶ ὅτι δίδονται παρ᾽ αὐτοῦ ἀμφότεραι αἱ διαθῆκαι. 5 

κξ“"» ΄“ σι Υ̓ 

“6 [ἷΠαρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες 
Υ 2 ᾿ Ἃ 3. ἈΝ Ά δ΄ιὦ ’ὔ ᾿Υ Ὶ φξ΄ὰ 

συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατα τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ 

Χριστοῦ αὐτοῦ. 
ΤῸΣ ἁγίου ἈΘΑΝΑΣΙου ἐπισκόπου ἈΛΕΕανδλρείας. Πῶς οὐ 

κενὴ γέγονεν αὐτοῖς ἡ μελέτη, μὴ δεξαμένοις τὸν Σωτῆρα τοῦ το 
γ᾽ [4 ’ 9 ΑΛ ϑε. 7 ΄ κόσμου ; φρύαγμα δέ ἐστι τὸ ἀλόγιστον κίνημα. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. “Ὥσπερ τότε, φησὶν, “ ἐμελέτησαν κενὰ," 

΄ Ἁ .» Α Ἁ φο 3 Ά , ᾿ ’ ον 3 
οὕτω καὶ νῦν, φησὶ, κενὰ μελετῆσαι αὐτοὺς δός" τουτέστιν, μὴ εἰς 
Ε ν ς} Ἁ 3 ον» φ“ νν 3 3 ΝΑ 

ἔργον ἔλθοιεν αἱ ἀπειλαὶ αὐτῶν ταῦτα δὲ ἔλεγον οὐκ αὐτοί παραι- 
’ ᾽ “ 9 4 τῷ ’ 3 . τούμενοι δυσχερές τι παθεῖν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος" οὐ γὰρ ιϑ 

εἶπον, ἐξελοῦ κινδύνον ἡμᾶς, ἀλλὰ τί; “ καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου 

“ μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σον." Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- 
ε “᾿ “Ὁ ’ Α Ἁ Ἁ 9 ὦ θαι 3 3 ’ δ 
Ορᾶς πῶς πάντα διὰ τὸν Θεὸν αἰτοῦσιν, οὐδὲν εἰς οἰκείαν δόξαν, 
9. 3 ’ Α Ἁ Ψ 9 οὦ 9 ᾽ “Μ 4 

οὐδὲ εἰς φιλοτιμίαν τὸν μὲν οὖν αὐτῶν ἐπαγγέλλονται, ὅτι οὐ 
καταπλαγήσονται" ἀξιοῦσι δὲ, φησὶ, σημεῖα γίνεσθαι. 20 

ὔ 4 Ἃ 

27 Συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδα 
κ᾿ δ ὔ 

σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρώδης τὲ καὶ Πόντιος Πιλά- 
Α 2 ᾿ “ῪΔ 9 Ά “ σ ε ᾽ὔ 

ϑτος, σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς ᾿Ισραῆλ, ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ 
4 

σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε γενέσθαι. 
Εἰς σύμβασιν καὶ φιλίαν ἥκασιν Ἡρώδης τὲ καὶ Πόντιος ᾿ς 

Πίλατος. 

Οὐχ ἵνα τι τῶν ἀναγκαΐων εἰς ὄνησιν εἰς πέρας ἀγάγωσιν, ἀλλ᾽ 

ἵνα ἐμπαροινήσαντες τῷ Χριστῷ τοῦ Κυρίου, τουτέστι τοῦ Θεοῦ 

καὶ Πατρὸς, κακοὶ κακῶς ἀπόλοιντο, καὶ τὰς τῆς κυριοκτονίας 
3 “Ὁ ’ 

ἐξαπαιτηθεῖεν δίκας. 30 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Ἢ γὰρ εἰς τὸν Χριστὸν ἐπιβουλὴ καὶ 
3 Ξ.ν 2 ’ Ἁ ΦΈΡ ΨΞΕΣΒΘ: 6 Ν 3 φά δ“ δ εἰς αὐτὸν ἀνατρέχει τὸν Ἰ]ατέρα' εἰ γὰρ ὁ Πατὴρ ἐν τῷ Ὑἱῷ, καὶ ὁ 
δ; »7 “ " “᾿ 3 ὔ 

γος ἐν τῷ Πατρι, πῶς οὐ μία τις ἡ εἰς αὐτοὺς ὕβρις ἐγένετο ἄν : 

Ρ ἐνκαροινήσαντες (οὐ. 
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Ἡσυχίου πρεσβυτέρου. Κύριον καλεῖ τὸν Πατέρα, Χριστὸν 
39 9 Α φ,ὔ “ι ιφιΝ Ἁ “ ᾽ 9 ω-Ἵ- « φ 

εἰκότως τὸν Ὑ ον τῇ γὰρ κατὰ τοῦ μονογένους ἐπιβουλῇ, ὡς ὑβρι- 

ζόμενον ἐν αὐτῷ, τὸν Πατέρα συνέπλεξεν' ἐπειδήπερ εὐδοκίᾳ τοῦ 

Πατρὸς, ὅλον τὸ ὑπὲρ ἡμῶν μυστήριον ὃ μονογένης ἔπραξεν. 

ζω. Α ΄΄Ὥὸὦ 

29. Καὶ τανῦν Κύριε, ἔτιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν᾽ καὶ 5 
Ἁ ζω ΄ ᾿ ἴω ΑἉΑ 

δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν 
σι ΑἉ -.Ῥ᾿ΤἄΤ[Ὼ «ῇἍ 

ϑολογον σον, ἐν τῷ τὴν χεῖρά σοὺ ἐκτείνειν σε εἰς ἴασω, 

καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι. 
Οὕτως μανθάνωμεν εὔχεσθαι καὶ ἡμεῖς καίτοιγε πόσον οὐκ 

3 [4 [4 Ὁ. Ν 3 δ 9 " 5.Ν 3 “ ἐμπλησθείη θύμου, εἰς ἄνδρας ἐμπεσὼν ἀνελεῖν αὐτὸν ἐπιχειροῦντας το 
καὶ ἀπειλοῦντας τοιαῦτα ; πόσης οὐκ ἂν ἀκεχθείας πληρωθείη 

ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἅγιοι τοιοῦτοι. 

4 ΄ε ’ ΤῊ Ζ σι 

Διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 
τ “ 4 “ ν 9 “ἷ΄9 9 9 ὔ [4 5». 

οὗ αὐτοῦ. Ἂν ἐν τῷ ὀνόματε ἐκείνῳ γίνονται αἱ ἐνέργειαι, 
μεγάλη ἔσται ἡ παρρησία. 1 

ὔ ζω Υ̓ 4 δι.9 3:1: Κααὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὃ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν 
’ 

συνηγμένοι, 
φὋ 9 ϑῳ 3 4 Ἄ “᾿ 9 ’ “ ,ὔ 

Τοῦ ἀκουσθῆναι; αὑτοὺς καὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦτο τεκμήριον 

γέγονεν. Διατί δὲ οὕτως ἐγένετο, ἄκονε καὶ τοῦ προφήτον λέ- 
.ς. ἔς φ» ’ 9Ν Α, δ ὦ Ἁ Ὁ 9. ᾽ὔ 339. Οὗ γοντος" ““ ὃ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν" ὅτι το 

γὰρ πάρεστι ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν ἐδήλωσε" καὶ πάλιν ἕτερος προ- 

φήτης φησὶν, “ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῇ ἀπὸ προσώπου 

“Κυρίου. ἐποίει δὲ τοῦτο ὁ Θεὸς καὶ διὰ φόβον πλείονα" καὶ εἰς 
’, ’ 

θάρσος αὐτοὺς ἐνάγων μετὰ τὰς ἀτειλὰς ἐκείνας εἰς παρρησίαν 

πλείονα ἐπεδίδοσαν᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἀρχὴ ἦν, καὶ αἰσθητοῦ ἐδέοντο ας 

σημείου. πρὸς τὸ πεισθῆναι αὐτούς" μετὰ δὲ ταῦτα οὐδαμοῦ τοῦτο 
’ Ω τῳ ’ ᾿Υ̓ 2... 2 ν κ᾿ 

γίνεται. πολλῆς τῆς παρακλήσεως ἔτυχον οὐδάμοθεν γὰρ εἶχον 
, ὃ :Ξ 4 39. 3 χλλ᾽ 23.Ν “Ψ ’ ἐκιδεῖξαι ὅτι ἀνέστη, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν σημείων. 

ὔ ε ὔ ᾿ 

Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ 
8. 7 ’ σι «-- Α ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας. 80 

Τοῖ αὐτοῖ. Τί ἐστιν ἐπλήσθησαν ; τουτέστιν ἀνεπυρώθησαν, 

καὶ ἀγεκαίετο ἐν αὐτοῖς τὸ χάρισμα. 
Μ 
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Περὶ ὁμοψύχου καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας τῶν πιστενόντων. 

Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευόντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ 
. ὔ Ξ Αᾳ ἡδεί. ξ΄" ε ’ δλ τδ 

ψυχὴ μία' καὶ οὐδείς τι τῶν ὑπαρχόντων ἔλεγεν ἰδιον 
σι ΄ 

εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά" καὶ δυνάμει μεγάλῃ 
3 ’ «5» ἤ Ἁ ’ ζω » ’ 

ἀπεδίδουν οἱ Ἀπόστολοι τὸ μαρτύριον τῆς ἀναστάσεως 5 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁρᾶς ὅτε μετὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ 

καὶ τὰ παρ᾽ ἑαντὸν εἰσέφερον᾽ πανταχοῦ γὰρ τοῦτο χρὴ παρατη- 

ρεῖν, ὅτι μετὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ παρ᾽ ἑαντῶν ἐπι- 
δεικνύουσι. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα-τ-". Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστενόντων τι 

“ ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία" ἄρα εἰπέ μοι ἡ ἀγάπη τὴν ἀκτη- 

μοσύνην ἔτεκεν, ἣ ἡ ἀκτημοσύνη τὴν ἀγάπην ; ἐμοὶ δοκεῖ ἡ ἀγάπη 
’ ν ΄ Ἁ 

τὴν ἀκτημοσύνην, ἣ καὶ ἐπέσφιγγεν αὐτὴν λοιπόν" καὶ πάλιν ἴδον 

44 Χάρις τε ἦν μεγάλη ἐπὶ πάντας αὐτούς" οὐδὲ γὰρ ἦν 

’ὔ Ά 4 , 9 7 

καρδία καὶ ψνχὴ τὸ αὐτό. 
3 , ΄ὕ , ᾿ “" Α , ΒΕ 
ὨΡΙΓΕΝΟΥΣ. [νώρισμα κακίας τὸ συγχνθῆναι τὰς γλωσσας" 1' 

’᾽ “ “ ’ὔ Α 

γνώρισμα ἀρετῆς, ὅτι ἦν πάντων “τῶν πιστενόντων καρδία καὶ ψυχὴ 
ἐς 49 ᾿ ἰκὰ “Ὁ Ν Α ς{νὉ"ἤ μά Η “ 

μία." καὶ οὐτὼ τηρῶν τὴν γραφὴν εὑρήσεις, ὅτι ὅπον πλῆθος 
9 σῷ “ ’᾽ Φ [2 Ἁ }) ’ Ἃ νγ 

ἀριθμοῦ, ὅπου σχίσμα, ὅπου διαίρεσις καὶ ἀσυμφωνία, καὶ ὅσα 
φ Ἃ ’ ᾽ 

τοιαῦτα, κακίας εἰσὶ γνωρίσματα ὅπον δὲ ἑνότης, καὶ ὁμόνοια, 
ν- λ Ν δύ 3 ’ 3 “Ὁ ,ὔ 

και πολλὴ δύναμις ἐν λόγοις, ἀρετῆς γνωρίσματα. 2, 
“«ὦἀ0ἄὈ δ» [4 9 ᾽ὔ ᾽ 9 φ“- 

ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΣΕΥΡΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟῚΤ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ἘΚ ΤΗ͂Σ 
ἣ ’ ’ 3 “Ὁ “- Α 9 Φω 

ΠΡῸΣ ΠΈΤΡΟΝ ΜοΝΆΖΟΝΤΑ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Τῆς γὰρ ἀγακῆς ἔδιον, 
Λ 

τὸ πάντα λογίζεσθαι κοινὰ, καὶ τὴν διαφορὰν ἐκβάλλειν, τὴν τὸ 
Ἁ Α Ἁ 

ἐμὸν καὶ τὸ σὸν διακρίνουσαν. 
φ᾿ “ 5» “ Ἁ “ὦ “᾿ 

Τοῦ αἰτοῦ ἕκ ΤΗ͂Σ πρὸς Φωκὰν Ἐπιστολῆς. Τὰ γὰρ ἔθνη: 
Φ“Φ ’ὕ “Ὁ -᾿ 

τὸν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου παραδεξάμενα τὰ ἐν τῇ γῇ διέπτυσαν 

πράγματα, “" καὶ οὐδεις τῶν νπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἔδιον εἰναι; 
ε 39 3 3 νἝ. Ὁ ’»,.3) "9 ὃ ’᾽ Ν Ἃ “υ “ 
“« ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά" καὶ ἂν ρείαν ἤσκησαν, καὶ τοῖς τοῦ 

᾽᾽ Ν 

μαρτυρίον στεφάνοις κατεκοσμήθησαν" σωφροσύνην δὲ καὶ ὑπερ- 
,’ ’ Ἃ 3 Ἁ 4 ’ὔ , ’ 9 

ἥλαντο, παρθενίαν καὶ ἄγγελικὸν ζηλώσαντες βίον οὐ μόνον ἀν-3 
“ Ἃ “ ͵ 

δρῶν ἀλλὰ καὶ γυναικῶν οὐκ ὀλίγη πληθύς. 

3 4 3 3 ΄- 

ἐνδεὴς τις ἐν αὐτοῖς. 
Τοῦ Χρυσοστόμονυ. Καθάκερ ἐγχειρισθέντας αὐτούς τι δείκ- 
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λε ε Ἁ 

γυσιγ καὶ ὡς περὶ ὀφλήματος λέγει" τουτέστι τὸ μαρτύριον μετὰ 
[2 δΘ παρρησίας πᾶσιν ἀπεδίδουν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Καθάπερ ἐν οἰκίᾳ πατρικὴ τέως ὁμό ά οὗ αἴτοῖ. ρ ᾳ πατρικὴ τέως ὁμότιμοι πάντες 
σ ὃ ’ 4 Ν 3 ΄“ Ψ Ν Α Ν Υ̓ Ξ Φ 

οὕτω διέκειντο. οὐκ ἕνι εἰπεῖν ὅτι ἔτρεφον μὲν τοὺς ἄλλους" ὡς 
3 σ ἣ ΓΝ 

ἐξ ἰδίων δὲ τρέφοντες οὕτω διέκειντο. ἀλλὰ τὸ θαυμαστὸν τοῦτό ς 
ἢ , ε ’ 29 , Ἃ ᾽ κά σ 
ἐστιν, ὅτι ἑαυτῶν ἀποστήσαντες τὰ πράγματα οὕτως ἔτρεφον' ἵνα 

μηκέτι ὡς ἐξ ἰδίων ἀλλ᾽ ὡς ἐκ κοινῶν τρέφωσι. 
“ 3 “ “ 4 3. δ 

Τοῖ αὐτοῖ. Διὰ τοῦτο ἦν χάρις, ὅτι οὐδεὶς ἦν ἐνδεής" τουτ- 
͵ Φ9 ἃ ΩΝ ΩΣ ’ “ 3 ’ὕ 4 ἃ 3 ἐστιν, ἀπὸ τῆς πολλῆς προθυμίας τῶν ἐπιδιδόντων οὐδεὶς ἦν ἐν- 

΄ 

δεής. Ιο 

Τοῦ αὐτοῦ. Νῦν πληροῦται τὸ ἐν τῷ Δευτερονομίῳ εἰρημένον" : ηροῦτ ᾧ Δεντερονομίῳ εἰρη 
“2 “ .] “ω 3 

“ὅτι οὐκ ἔσται ἔν σοι ἐνδεής" ὅτι εὐλογῶν εὐλογήσει σε Κύριος 
φ 
{ “ ὁ Θεός σὸν ἐν τῇ γῇ, ἡ Κύριος ὁ Θεός σον δίδωσί σοι." 

Ὅσ Ν ’ ’ ἂ 3 σ΄“ ε« “. - 

οἱ γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πω- 
σ΄ 4 Α “ , λοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων. 15 
Τοῖ αὐτοῦ. Ἐνταῦθα εἰς ἔργον ἐξέβη τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίον εἰ- 

ἤ ἐς Κ΄ 3, )Ὸ μ᾿ Ἁ » ἡ ἕ - 3 ’ ρημένον, “ὅστις ἀφῆκεν ἄγρους ἢ οἰκίας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, 
ες “ ’ ,ὕ 9 "“Ὡ 9.ὦ ’ Ἃ 4 427) 

εκατονταπλασίονα λήψεται ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, καὶ ζωὴν αἰώνιον 

“ κληρονομήσει" κάλαμον γὰρ καὶ δίκτυον ἀφέντες, τὰς πάντων 
οὐσίας, μετ᾽ ἐξουσίας εἶχον τὰς τιμὰς τῶν οἰκιῶν καὶ τῶν χωρίων 20 

ἈΠ ΕΣΚΎΕ , “ ΄ ᾿ δ ᾿ . 8 ᾳ 
καὶ αὐτὰ τὰ σώματα τῶν πιστευόντων καὶ σφαγῆναι γὰρ ὑπὲρ 
αὐτῶν πολλάκις εἵλοντο ὡς καὶ Παῦλος πολλοῖς μαρτυρεῖ. 

᾿. Ἁ ’ “ 9 ’ 

Καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν Ἀποστολων' διε- 
’ Ξ 3 δίδοτο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἂν τις χρείαν εἶχεν. 

Τοῦ αὐτοῖ. Πολλὴ ἡ τιμή “παρὰ τοὺς πόδας, φησὶ “ τῶν 25 

( Ἀποστόλων ἐτίθουν"" οὔτε εἰς χεῖρας ἐτόλμων δοῦναι" οὔτε δὲ 
φ "- 3 , Ἁ Α Ν) Ἐ 9 ᾿ τετυφωμένως παρεῖχον, ἀλλὰ παρὰ τοὺς πόδας ἔφερον αὐτοὺς 

3 ’ . ’ὔ ᾽ Ν ’ 3 [4 .Α [ὴ 3 οἰκονόμους ἠφίεσαν γενέσθαι, καὶ κυρίους ἐποίουν, ἵνα ὡς ἐκ κοι- 
᾿Ν .. 2 ͵ ᾿ 3 ,᾿; “ Ν ΕΕῚ , γῶν λοιπὸν ἀναλέγηται, μηκέτι ἐξ ἰδίων" τοῦτο καὶ πρὸς τὸ κενό- 

δοξον αὐτοῖς συνεβάλλετο. 40 

[4 Ἁ -΄"» ’ 

ἸΙωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ὑπὸ τῶν Ἀποστό- 
’ Ἁ «ΨὍ 

λων, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, υἱὸς παρακλήσεως, Λευΐ- 

της, Κύπριος τῷ γένει. 
Μ412 
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Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐ δοκεῖ μοι οὗτος ἐκεῖνος εἶναι ὁ μετὰ 

Ματθίον᾽ ἐκεῖνος γὰρ καὶ Ἰοῦστος ἐλέγετο" καὶ “ Βαρνάβας," φησὶν, 
[7 “ »" [δ ’ .᾽ “ ΞΕ. φῷ 9 “ 3 ὃς ἐστιν νἱὸς παρακλήσεως" δοκεῖ μοι καὶ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς εἰ- 

ληφέναι τὸ ὄνομα" ὡς πρὸ τούτου ἱκανὸς ὧν καὶ ἐπιτήδειος. 

Τοῦ αἰτοῦ. Μέλλοι διηγεῖσθαι τὸ κατὰ Ἀνανίαν λοιπὸν καὶ ς 

Σάπφειραν' καὶ θέλων δεῖξαι τὸν ἄνδρα χείριστα ἡμαρτηκότα, πρώ- 

τον μέμνηται τοῦ κατορθώματος, ὅτι τοσούτον πλήθους ὄντος τοῦ 

ταῦτα ποιοῦντος, τοσαύτης χάριτος, τοσούτων σημείων, ὑπ᾿ οὐδενὸς 
, Υ ιν ὦ , ᾿ ᾿.. »κ 

τούτων παιδευθεὶς, ἀλλὰ τῇ φιλοχρηματίᾳ τυφλωθείς, τὸν ὀλεθρον 

ἐπήγαγε τῇ ἑαντοῦ κεφαλῇ. 1ο 
ε ᾽ ϑ -“’“᾽ο᾽ » δος ’ Ψ , ΄ι 

372 Ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα, 
Α Ἁ ᾽ σι ὔ 

καὶ ἔθηκε πρὸς τοὺς πόδας τῶν Ἀποστόλων. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Δηλοῖ ὅτι τοῦτο μόνον ἐκέκτητο. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πανταχοῦ παρατηρεῖ πῶς δείκνυσι τὸν νόμον λυό- 
᾿ “ νΝ Ἁ , “ ἃ 4 ΄ νΝ μενον πῶς δὲ καὶ Κύπριος ἦν ὅτι λοιπὸν καὶ μετῴκουν καὶ1ς 

ἐχρημάτιζον Λευΐται. 

Ἐ Περὶ ᾿Ανανία καὶ Σαπφείρης καὶ πικρᾶς αὐτῶν τελευτῆς. 
᾽ Ἁ ’ ’ Ἁ “ 

: Ἄνηρ δέτις ὀνόματι Ἄνανίας, σὺν Σαπφείρᾳ τῇ γυν- 
“ ’ “ » σ΄ 

«αἰκὶ αὐτοῦ, ἐπώλησε κτῆμα, καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς 
τιμῆς. 20 

Τοῦ αὐτοῦ. Τί δεινόν; ὅτε μετὰ συγκαταθέσεως ἡ ἁμαρτία" 

καὶ οὐδεὶς ἕτερος εἶδε τὸ γενόμενον, πόθεν ἐπῆλθε τῷ ταλαιπώρῳ 

τούτῳ καὶ ἀθλίῳ τοῦτο ἐργάσασϑαι. 
3 ΄ ’ 3 ’ 3 , 7 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΡΈΣΒΥΤΕΡΟΥ. Εἰ μέρος ἀργυρίον σφετερισάμενος 
4 δῷ ’ Ἁ ΝΥ Ἁ “ , Ἀ -ὔΦφ,Ἁ ’ 

ἐκ τῶν ἰδίων, καὶ μὴ τὸ πᾶν παρὰ τοὺς πόδας τῶν Ἀποστόλων Ἂς 
ΛΝ 3 ὧν δ ,, ν “« δ 6  εΕ ᾿ν 

τιθεὶς ἀπέθανε, τί δὴ καὶ φήσομεν περὶ τῶν μὴ ὁλοσχερῶς ἐαντοὺυς 
’  Ὸ “Ὃ κ Ν “ Ν , “ "» [4 

προσαγόντων τῷ Θεῷ, ἀλλὰ μερικῶς μὲν τὰ τοῦ Θεοῦ ποιούντων 
3 4 “ ν “ν ’ 4 ὔ [4 χὰ εἰ τύχοι, μερικῶς δὲ ταῖς ἰδίαις ἐπιθυμίαις δουλενόντων ; οἷς 

3 ’ Ἁ [2 ’ ς “ῳἉ(Ν δω "Ὁ Α ἀπαντήσει πολὺ μείζων τιμωρία᾽ ὡς δυνατοῦ ὄντος τοῦ Θεοῦ καὶ 
Ν 4φ“ν» 9 , 5 2.- οἱ “ νι ἀκ ἢ Ν Ν ψνχὴν καὶ σῶμα ἐν γεέννῃ ἀπολέσαι" ταῦτα δὲ λέγω, διὰ τοὺς 210 

μὴ θερμῶς ἀπαιτοῦντας τοὺς πιστοὺς ζῆν. 
ἤ ᾿ “ , Συνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς, καὶ ἐνέγκας μέρος τι 

Ἁ Ά ὔ σι ᾽ 

παρᾶ τοὺς πόδας τῶν Ἀποστόλων ἔθηκεν. 
΄ 
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Τοῖ λέτοϊζ. Σημειωτέον ὅτ; καὶ τὸ συνειδέναι τι γινόμενον 
Α Ἁ “ ς ’ 2 ’ 

παρ ἄλλου κακὸν, καὶ σιωπᾶν, ἀμαρτία ἐστίν. 

9 Λε ’ ᾽ ’ 
3 ἘΕἰπε δὲ ὃ Πέτρος" Ἀνανία, διατί ἐπλήρωσεν ὃ Σατα- 

ζω Ἁ ’ ’ Ν σ΄ μσ' 

νᾶς τὴν καρδίαν σου, Ψεύυσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
"Ἶ ΄“΄-“" “ ΄““, ᾽ὔ 

καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; 5 

ΤοΥ αἰτοῦ. Εἰ ὁ Σατανᾶς τοῦτο ἐποίησε, τί αὐτὸς αἴτιος 
ὔ φ ’ 9 [] Α 4 Ἁ ᾽ὔ ὃ 9 ᾽ 

γέγονεν ; ὁ δεξάμενος αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν καὶ πληρωθείς" ἀλλ 

ἔδει διορθῶσαι φησίν" ἀλλ᾽ οὐκ ἂν διορθώθη" ὁ γὰρ τοιαῦτα ὁρῶν 

καὶ μὴ κερδάνας, πολλῷ μᾶλλον οὐκ ἂν ἑτέρως ἐκέρδανεν. οὐκ ἔδει 

τοίγυν ἁπλῶς παρελθεῖν τὸ γεγονὸς, ἀλλ᾽ ὡς σηπεδόνα ἐκτμηθῆναι, το 
σ ΙΝ “ λο “ λ 7 , . “ νΝ ΝΝ λ 9. ,7 
να μὴ τῷ λοιπῷ λυμήνηται σώματι" νῦν μὲν γὰρ καὶ οὗτος ὠφέ- 

᾽ Ἁ Φ 3 

ληται μὴ προελθὼν περαιτέρω κακίας" καὶ οἱ λοίποι σπουδαιότεροι 
) ’ ν ἃ 3 ΄ ΄ Η 3 " 

γεγόνασι" τότε δὲ ἂν τοὐναντίον συνέβη" δεύτερον ἠλέγχθη, καὶ 

δείκνυσιν ὅτι οὐκ ἔλαθεν αὐτὸν τὸ γεγονός" καὶ τότε καταδικάζει" 

διατί δέ; ἐκ ποίας προαιρέσεως τοῦτο πεποίηκας ; ἤθελες ἔχειν τς 

ἔδει ἔχειν ἐξ ἀρχῆς καὶ μὴ ὑποσχέσθαι" χαλεπή τις ἐστὶν ἡ 
φ ’ 3 ’᾽ φ ᾿ Α 3 ’ Ἂ 3 ’ὔ 

ἱεροσυλία, ἀγαπητέ ὃ μὲν γὰρ ἐπεθύμησεν ἴσως ἀλλοτρίων, σοι 

δὲ ἐξῆν ἔχειν τὰ σά τί τοίνυν ἐποίησας αὐτὰ ἱερὰ, καὶ τότε ἔλα- 
4. », 8. Φω ’ “ ’ 1] 

βες αὐτά ; ἀπὸ πολλῆς καταφρονήσεως τοῦτο πεποίηκας" οὐκ 

ἔχει τὸ γενόμενον συγγνώμην᾽ ἐκτός ἐστιν ἀπολογίας" μὴ σκαν-λο 

δαλίζεσθε τοίνυν, εἴ τινες καὶ νῦν εἰσιν ἱερόσυλοι: εἰ γὰρ τότε 

ἦσαν, πολλῷ μᾶλλον νῦν, ὅτε πολλὰ τὰ κακά" ἀλλ᾽ ἐλέγχωμεν 
3 Ἁ 9 ἃ ξ΄ Υ͂ Α φ Ἁ ’ Ν 

αὑτοὺς ἐπὶ πάντων, ἱνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι. 
, ; ν» Α δ 3 ΄“ -΄3|᾿ 9 ὔ 4 Οὐχὶ μένον σοι ἔμενε, καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ 

νὉ 7 σ 2 ’ Α “ φ΄΄ο 

ὑπῆρχε ; τί ὅτι ἔθου ἐν καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο ; ̓ ς 
3 » ’ 3 ’ 3 Ἁ σ΄ σι 

οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ. 
σ΄“ 3 

Θεὸς οὖν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ ἐψεύσατο Ἀνανίας. 
ΩΣ “Ὁ ,] 

Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Εἰ ἔμενε, φησὶν, ὑμῖν ἔμενε, καὶ πρα- 

θὲν ἐν τῇ ὑμετέρᾳ ἐξουσίᾳ ἦν. ἐπειδὴ δέ, φησιν, ἐπεχειρήσατε πει- 

ράσαι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ εἰς τοῦτο συνεφωνήσατε, λήψεσθε 30 
“ κὰκ Ξ Α 

τεῖραν οὗ ἠθελήσατε" σωφρονισθήσονται δὴ καὶ φοβηθήσονται καὶ 
“ ΩΝ ,’ 

ἄλλοι πειράσαι, δι ὑμῶν τὴν πεῖραν λαβόντες. 
,Ὶ 

Διονυσίου. Ἀγαϑὸν τὸ μὴ εὔξασθαί σε, ἢ τὸ εὔξασθαι καὶ μὴ 
“ ΄ Ξ 

ἀποδοῦναι" οὐδὲν γὰρ ὁ Θεὸς ἐξ ἀνάγκης οὐδὲ ἐκ λυπῆς βούλεται 
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ἢ τὸ εὔξασθαί σε καὶ μὴ ἀποδοῦναι, ἐπειδήπερ οὐκ ἔστι σὰ, ἅπερ 
Υἕ Ἧ δῷ , “" 3 9 ᾽ὔ 39 7 ἅπαξ διὰ τῆς ἐν ταῖς εὐχαῖς ἐπαγγελίας ἀνέθηκας. 

Τοῖ Χρνυσοστόμου. Μὴ γὰρ ἀνάγκη τις ἦν καὶ βία; μὴ 
Α ΨΥ ςἔέ » Ω͂ Ψ Υ̓ 9 “ο δί γὰρ ἄκοντας ὑμᾶς ἕλκομεν, ὅτι ἔθου ἐν ταῖς καρδίαις σου. 

Τοῖ ἁγίου Ἀθανασίου ἐκ τοῦ πρὸς ΝΑΥΑΤΙΑΝΟΙ͂Σ τάγμα- 5 

τος. Κατανοῆσαι δεῖ καὶ ἐνταῦθα, ὅτι ἀρχὴ ἦν τοῦ κηρύγματος" 
. . "2 Ϊἦ᾽ν , Α " 7) 

καὶ μέγα μὲν ἐτόλμησαν οὗτοι, πειράσαι τὸ {Πνεῦμα τὸ Αγιον 

ἐπιχειρήσαντες" μεγάλη δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀδελφοῖς ὠφέλεια 
7 ἐ ᾽ ᾿. 23 ὃ 7 - δ ὃ , γέγονεν ἡ τούτων τιμωρία ἐπαιδεύθησαν γὰρ καὶ ἐδιδάχθησαν 

Υ̓ 3 “ὦ Ἁ “ ᾽ὔ “-ζ ’ ΄ ϑᾺΛ ᾽ ὅτι οὐ δεῖ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Αγίον τολμᾶν, οὐδὲ πειράσαι το 

τοῦτ᾽ ἐπιχειρεῖν. 
φ ’  » ’ Ἁ ἤ ’ Ἃ 3 

5. Ἀκούων δὲ Ἀνανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν ἐξ- 
᾽ 

ἐψυξεν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τοῦτο μεῖζον τοῦ χωλοῦ τὸ σημεῖον, τὸ 
., 2) “ Δ , 5.7 λ» ’ ’ καὶ ἀνελεῖν, καὶ ἐν διανοίᾳ εἰδέναι καὶ τὰ λάθρα γεγονότα. 1ς 

“Ὁ ’ “Ὁ ἘΞ ἀνεπιρράφου. Πολλοὶ τῶν ἐν ἀμαθίᾳ τυγχανόντων, μᾶλ- 
λον δὲ ἐν ἀσεβείᾳ, ἐν τῷ χωρίῳ τού νον γράφονται τὸν κορυ- ᾷ, ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ φόνον γρ ρ 

“ " Α φαῖον τῶν Ἀποστόλων, διὰ τὸν περὶ Ἀνανίαν καὶ Σάπφειραν γεγε- 
νημένον θάνατον. Η δὲ κατηγορία οὐ τοῦ Πέτρον" μᾶλλον δὲ τοῦ 

Πνεύματος ἅπτεται Ἁγίον, τοῦ τὴν ψῆφον κατ᾽ αὐτῶν ἐξοίσαντος το 
’ 

δικαίαν. Ὁ γὰρ Πέτρος οὐδὲν ἕτερον ἐποίησεν ἢ μόνον ἤλεγξε τὸ 
“Ὃς Δ δὰ ἰῷ να . ἡ “ ς. κῃ δ ψεῦδος" τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ πάντα γινῶσκον, οὐ μόνον τὰ 

κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, ὡς ἑξουσίαν 

ἔχον καὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τοὺς εἰς αὐτὸ ἁμαρτήσαντας 

ἀνεῖλεν" ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις πάλιν ἀσεβῶς ἀνθιστάμενος" ναί, φησι, ᾽ς 
"» , δ , ᾽ ᾿ς 5» ἌΓ Κ᾿ Ἁ δοκεῖς ταύτην πιθανὴν πεποιηκέναι ἀπολογίαν" τί δ᾽ ἂν ἔχοις καὶ 

περὶ Σαπφείρας λέγειν; οὐχ ὃ Πέτρος αὐτὴν ἀνεῖλεν ; ἄπαγε τῆς 
"Ὁ Ἁ 

ἀτοπίας, ἄπαγε" τῶν γὰρ δύο γέγονε τὸ παράπτωμα, καὶ σνυνομο- 
7 Ἁ ,) , 3 »ὸ ς δ 3 , ) ἢ ’ λογήσεις καὶ αὐτός" οὐκοῦν ὁ κριτὴς ἀμφοτέρους ἐπίσης κατεδί- 

ϑ 3 9 ’ ᾿, “Ὁ 6 “ ἉΨ0Ψ 95 , δ 6 4 κασεν" οὐκ ἠγνόησε δὲ τοῦτο δ΄ κορυφαῖος τῶν Δποστόλων, ὁ διὰ 30 
“.«0Ψ{0λωΔἐ ’ἤ ᾿ ’ [ω] ’ Ἁ Ἁ ’ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πανταχοῦ φθεγγόμενος" διὸ καὶ ταύτην 

3 3 9“ ,ο, 

παρ αὐτοῦ δεξάμενος ἐφθέγξατο τὴν φωνήν" οὕτω καὶ παραχρῆμα 

εἰς ἔργον ἐξέβη τὸ λεχθέν" οὐκοῦν δι’ ὀλίγων ἐλήλεγκται ἡ τῶν 
᾽ὔ ᾽ 3 ͵ 3 ω ’ , 

παρανόμων συκοφαντία. Ἐδ δὲ τις ἀκριβῶς κατανοήσειε τὸ γεγε- 
δ “ " 

νημένον, ὄψεται; πολλοὺς τῶν Ἡροσεχόντων ἑαντοῖς μέχρι σήμερον 35 
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ὠφελουμένους᾽" οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς πολλάκις κολάζειν ἁμαρτήσαντα' 
᾽ 4 “υ ΩΝ δ ω "λ" ’ ΕΥ̓ Ἁ ’ὔ 9" 3 

κονφοτέραν ἐκεῖ ποιῶν αὐτῷ τὴν κόλασιν, ἢ καὶ τέλεον αὑτὸν ἀπαλ- 
᾽ Α Λ} σω 7 “Φ “᾿ , 

λάττων' πολλοὺς δὲ ἐνταῦθα σωφρονεστέρους ποιῶν τῷ φόβῳ. 

’ Ἁ 

Καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας" 
ὀἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν, καὶ ἐξ- 5 

’ ἐνέγκαντες ἔθαψαν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Εκεῖνος ἐτιμωρήθη, καὶ ἄλλοι ἐκέρδαινον" 

οὐχ ἁπλῶς" καίτοι σημεῖα ἐγένετο πρότερον, ἀλλ᾽ οὐκ ἦν φόβος 
“ μά 4 ,) } 39. ὦ ἐς “’ , ,’ ΄ 

τοιοῦτος" οὕτως ἀληθὲς ἐστιν ἐκεῖνο, “ ὁτι γινώσκεται κύριος κρὶ- 
ἐς ““4]΄ 99 κά λιν ὦ “ ’ .ς. 7φ" 3 ματα ποεῶγ" οὕτως καὶ ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ γέγονεν᾽ ὀζὰϑ ἐτιμω- το 

ρἥθη, καὶ ἐγένετο τοῖς ἄλλοις φόβος" ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν φοβηϑεὶς ὁ 
᾿ 3 ’ Α, , 3 “ » Ω ᾽ 

βασιλεὺς ἀπώσατο τὴν κιβωτὸν, ἐνταῦθα δὲ μᾶλλον προσεκτικώ- 

τεροι γίνονται. 
9 ᾽ Δ ε ες: “α σι ’,ὔ κ - Ἁ 

7η Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διαστημα᾽ καὶ ἢ γυνὴ 
) δι Ά 4 ΄σ Α ζω 

αὑτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 15 

Τοῦ δέτοῦ. Ὅρα δέ οὐκ ἐκάλεσεν αὐτὴν ὁ Πέτρος, ἀλλ᾽ ἔμει- 
γεν ὥστε φόβος τοῦτο διδασκάλον' τοῦτο τιμὴ μαθητῶν᾽ τοῦτο 
4 ὅ,. ἐξ φω Φ᾽ ὦ ὃ 7 .7 Ἁ 9 δ θ [ ᾿ "δὲ 3 ὑπακοή" ““ τριῶν ὡρῶν διάστημα" καὶ οὐκ ἔμαθεν ἡ γυνὴ, οὐδὲ ἐξ- 
“ “Ὁ [4 ς ;» 3 "“» 3 3 εἶπέ τις τῶν παροντων' καίτοι ἱκανόν γε ἐξηνεχθῆναι ἦν, ἀλλ 

ἐφοβοῦντο" τοῦτο γοῦν καὶ θαυμάζων ὃ Εὐαγγελιστὴς ἔλεγεν, ὅτι 20 
-ς ν" -.ω«Ἂ ν΄ »» 3, 
μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 

3 ν ’ , ’ 8 Ἀπεκρίθη δὲ Πέτρος πρὸς αὑτὴν. εἶπέ μοι, εἰ τοσού- 
Ἁ ᾽ » Μ :ς:- “Ξ Δ Φ ὃ Νν ’ του τὸ χωρίον ἀπέδοσθε" ἡ δὲ εἶπε" ναὶ τοσούτου. 

ἦν , 9 ᾽ “ . 23.ϑ,. Α  ς » Ἁ “ φ αὐτὴν ἐβούλετο σῶσαι" ἐκεῖνος γὰρ ἦν ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἅμαρ- 
᾿ΑΗ͂ΝΡΕ ν “ 2 ὦ ’ 3 ’ , ,ὕ 

τιας᾽ διὰ τοῦτο αὐτῇ δίδωσι προθεσμίαν ἀπολογίας, ἐξουσίαν μετα- ᾿ς 

νοἷας, λέγων, “ εἶπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε." 
ϑ ῥ᾽ Ν2 τῷ , δ « "“ , “ Αμνμωονίου. Τὸ ἐρωτηθῆναι καὶ μὴ ὁμολογῆσαι τὸ ἴδιον πταῖσμα, 

ἀλλὰ καὶ τὸ ἐναντίον ζητεῖν λαθεῖν δι᾽ ἀρνήσεως, ἀσύγγνωστον 

κακόγ' διὸ καὶ ἐπιφθάνει εὐθὺς ἡ τιμωρία. οὕτως εὑρίσκομεν καὶ 

ἐξὶ τοῦ Κάϊν, ὃς ἀκούσας, “ ποῦ ἐστιν Ἄβελ ὁ ἀδελφός σου; εἶπεν, 3ο 

“ οὐκ οἷδα"" καὶ λοιπὸν ἡ κατάρα μετὰ ταῦτα ἐπιφθάνει. 
ε ,. ’ ὔ 4 Ὁ δὲ Πέσγρος εἶπε πρὸς αὐτήν" τί ὅτι συνεφωνήθη 

Ρ ὑζᾶν Οοά. 
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φι ’ Ἁ σι Ἁ ΄ σι 

ὑμῖν πειρᾶσαι τὸ Πνεῦμα Κυρίου ; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν 
, Ν 4 ἜΝ “᾿ ’ . ’ ’ θαψαντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσί σε. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πρότερον αὐτὴν παιδεύει τὸ ἁμάρτημα" 
. ’ ’᾽ Υ͂ ’ Α 23.Ἀ ΄ “ὋΣ 9 , 9 Ν 

κα! τότε δείκνυσιν ὅτι δικαίως τὰ αὐτὰ πείσεται τῷ ἀνδρὶ, ἐπειδὴ 

καὶ τὰ αὐτὰ ἥμαρτεν. 5 
“ κ Ἰσιδόρου ᾿ΕΠΙΣσΣτοδὴσ ρπα. Οὐκ ἀπονοίας ἐστὶν, ὦ φιλολο- 

’ὔ φ , συ ’ ’ ων , [4 
γώτατε; ὁ κατὰ τῶν πταισάντων φόνος τοῦ σοφωτάτου Π͵ῈΕετρου, 

ἀλλὰ διδασκαλίας προγνωστικῆς, τὰ πολλὰ τῶν ἀνθρώπων προιε- 

μένης ἁμαρτήματα. τότε γὰρ ἀρξάμενοι τὰ τοῦ εὐαγγελίου κατα- 
΄ ’ ΛΝ λ2δλ ’ « φ 4 βάλλεσθαι σπέρματα, καὶ εὐθὺς παρανατείλαντα εωρακότες ζιζάνια, το 

“ω “. ᾿ “ ’ 

σοφῶς αὐτὰ παραχρῆμα ἐξέτιλον᾽ ἵνα μὴ τῷ σίτῳ συναχθέντα, 

τῷ μέλλοντι πρὸς καύσιν πυρὶ φυλαχθῆ. Οὕτω καὶ Μωῦσῆς ὃ 

θεσκέσιος τὰ τοῦ νόμον ἐκ προοιμίων παραβαθέντα θεώμενος, εἰ 
9 ΛΕ: ᾽ὔ φῶ , 3 ΄ 

καὶ ἔπιβραχυ ἁμαρτήματι, καταλευσθῆναι τὸν ἐν σαββάτῳ ξυλο- 

λογοῦντα ἐκέλευσε, τοῦτο Θεὸν γεγραφὼς ἀποφήνασθαι" ἐπὶ μικρῷ 15 

γὰρ καὶ μείζονι ἡ παράβασις γίνεται: ὡς καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ 

γένους προπάτορες, ξύλον γεύσει, τὸν πολυώδυνον καταδικάσθησαν 

βίον καὶ θάνατον. 
ΕΣ 4 ΄ι ’ 3 ΄σ΄' Ὰ »"»» 9 Β ιο Ἔπεσε δὲ παραχρῆμα ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν 

ς 2 4, ε ’ φ 2. ὴ . » 
εἰσέλθοντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκρᾶν, καὶ ἐξ- :ο 

’ » Ν »- Ψ 9 “' 

ἐνέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὑτῆς. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Τίς λοιπὸν οὐκ ἄν ἐξεπλάγη ; τίς οὐκ 

Ἁ Χ , 9 ’ ’ 3 Ἃ 3 ’ ᾽ 3 Ἁ ἂν ἔδεισε τὸν Ἀπόστολον; τίς οὐκ ἂν ἐθαύμασε; τις οὐκ ἂν 
3 ’ ᾿- 

ἐφοβηθη: 
Α ’ ’ [4 [.4 ᾿ ἐς “ 11 ΚΑααὶ ἐγένετο φοβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν, 55 

,’ Ἅ [4 ζω 

καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Μετὰ τὸ γενέσθαι τὸν φόβον αὐτῶν, πλει- 

ὄνα σημεῖα ποιεῖ καὶ αὐτὸς καὶ οἱ λοιποί. 
4 Α “ “ ζω. ͵ [4 “ 

12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα 

καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά ο ρατ' Ὁ λαῷ πολλα. 3 
“ὦ μὴ “Ὁ ’ 

Τοῦ αὐτοῦ. Οὐκέτι ἐν οἰκίᾳ ἀλλὰ τὸ ἱερὸν καταλαβόντες, 
2 “ὀ Ἁ Υ͂ 
ἐκεῖ διέτριβον οὐκέτι λοιπὸν ἀκαθάρτων ἅπτεσθαι ἐφνλάττοντο, 

4 φόβος (οἀ., βρἀ οοττ. δηῖ. τη. φόνος. 
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3 3 “ "Ὁ φ᾽ οῷ “ 

ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἥπτοντο τῶν νεκρῶν' καὶ ὅρα πῶς ἐν μὲν τοῖς οἰκείοις 
95." δ.» ᾿ “ “ 

εἰσε σῴφοδροι, ἐν δὲ τοῖς ἀλλοτρίοις οὐ κέχρηνται τῇ δυνάμει. 
9 ε Ν Υ͂ 3 “" σι κι 

Καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶν- 
Φφ᾿ 4 ζω 3 4 “-η “- 

14Τὸς" τῶν δὲ λοιπῶν, οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, 
3 ᾿ » ΄, ᾽ Ἃ ,ὔ ᾿ 
ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός. 5 

Τοῦ αὐτοῖ. Ὁ Πέτρος ἦν ὁ θαυμαστὸς, καὶ τούτῳ μᾶλλον 

προσεῖχον διά τε τὴν δημηγορίαν, καὶ τὴν πρώτην, καὶ τὴν δευ- 

τέραν, καὶ τὴν τρίτην διά τε τὸ σημεῖον αὐτὸς γὰρ τὸ σημεῖον 

εἰργάσατο, τὸ πρῶτον, τὸ δεύτερον, τὸ τρίτον τοῦτο γὰρ δ᾽ πλοῦν 
᾿ ΜΝ Ὁ ΔΝ δ , 54. : , . Δ. 

ἦν πρῶτον μὲν τὸ τὰ κατὰ διάνοιαν ἐλέγξαι" δεύτερον δὲ τὸ ἀνε- το 
λεῖν προστάγματι. 

Τοῦ αττοῖ. Οὐκέτι λοιπὸν εὐκαταφρόνητοι ἦσαν καθάπερ καὶ 

πρότερον' ἐν βραχεῖ γὰρ καιρῷ καὶ μιᾷ ῥοπῇ τοσαῦτα γέγονεν ὑπὸ 
-«7Ἠκς6 ᾽ λον", “ ’ ᾿ 9 ᾿ φ “ Ἁ 7 γ. 

τοῦ ἀλεξως και νπὸ τὸν τελωνου ουρανὸς ἦν ἡ γῆ και πολιτεία 
ν ΄ » ’ δ , [μ᾿ , Ν 

καὶ παρρησίας καὶ θαυμάτων καὶ πάντων ἕνεκεν, καθάπερ ἄγγελοι 15 
2 Ν ’ ᾿ 4 9 ’ 3 4 , 3 

οὕτως ἐθαυμάζοντο πρὸς οὐδὲν ἐπιστρεφόμενοι, οὐ πρὸς γέλωτα, οὐ 

πρὸς ἀπειλὰς, οὐ πρὸς κινδύνους" φιλάνθρωποι ἐτύγχανον καὶ 

κηδεμονικοί. β 
“- , ’ ΄- ’ 1. ἹΜάλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Ἐυρίῳ, 

4 3 “- , κι 

πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν. 20 
“ 3 ὮΝ ΩΝ Α φῳω “ 9 ’ὔ [,4 “ 

"Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦτο ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ οὐ γέγονεν" ὅρα δὲ ἐκβαῖ- 
,οσέ᾽9᾽᾽» 35". "ν 9 , ω ἐς “ 7 .Ὁ "Ν .Υ ἃ 

γον τὸ ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰρημένον, ὅτι “ οἱ πιστεύοντες εἰς ἐμὲ, τὰ ἐργα ἃ 
ες Ὁ σ΄ 3 “ὍὋ 7 Ἁ Λ 7 99 Ἁ 3 

ἔγὼ ποιῶ κἀκεῖνοι ποιήσουσι, καὶ μείζονα ποιήσουσι. Και μετ 
Η͂ “ φ ’ 3 “ ’᾽ [4 ’ ὀλέγα----Ἀλλ᾽ ὅρα πῶς ὑφαίνεται αὐτοῖς ὃ βίος ἀθυμία πρωτὴη 

ΩΣ ρ, ΙΕ ’ Ν Ν “ 

γέγονε διὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ, εἶτα εὐθυμία διὰ τὴν τοῦ 25 
’, κὰ 

Πνεύματος κάθοδον: πάλιν ἀθυμία διὰ τοὺς χλευάζοντας, εἶτα 
. »ἦ ΄᾿΄ο“οἿἽντ ὄῺκμΜἍ. ν ΟΝ ἀρ, τς. δ τῷ ᾽ , . ΔΝ 

καὶ εὐθυμία διὰ τοὺς πιστοὺς καὶ τὸ σημεῖον πάλιν ἀθυμία διὰ τὸ 
ἌΝ κι ’,ὔ Ὁ 4 ’ “Δ᾽ 

κατασχεθῆναι, εἶτα εὐθυμία διὰ τῆς ἀπολογίας" πάλιν ἐνταῦθα 
- δ ’, δ φ . 5 ν κ ν ᾿ς Ἁ 

καὶ εὐθυμία καὶ ῥαθυμία" ὅτι μὲν οὖν ἦσαν λαμπροί καὶ ὁ Θεὸς 
3 ΄- 3 7 . "ἢ Ν 4 3. ".᾿ 23. 7 3 ΄ ᾿ ὔ 3 αὐτοῖς ἀπεκάλυψεν" ὅτι δὲ τοὺς αὐτῶν ἀνήρουν, ἀθυμία πάλιν εὖ- 30 

Ἁ ο ’ ᾽’ 4.3 δ --. 3 ’ ,Ὶ 

θυμία ἀπὸ τῆς λαμπρότητος" πάλιν ἀθυμία απὸ του ἀρχιερέως" και 
4 ΜΝ "Ξ ληνν “ δ ῸὋ ᾿, - . ’ Ν 

δὲ ὅλον ἴδοι ἄν τις καὶ ἐπὶ τῶν παλαιῶν δὲ τοῦτο εὕροι τὶς ἂν. 
’ Υ͂ »’ Ἐπ ἀνεπιγράφου. Τὸ πιστεύειν ὅτε μὲν συγκατάθεσιν ἁπλου- 

Τ᾿ κολιτείας (Οὐ. 

Ν 
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’ «-»ἈἊἍἉ Ν ’ 4 , ’ὔ 6 ΄ στέραν δηλοῖ, ὅτε δὲ πίστιν ἐπιτεταμένην μετά τινος ἁγιότητος, 
4 ΄ Ἁ “Ὁ ’ὔ ᾽ “Ὥ 4Φ ’ ᾽ 

καθὸ λέγεται καὶ θεῖα χαρίσματα δίδοσθαι τοῖς ἀνθρώποις κατ 

ἀναλογίαν τῆς πίστεως" οὐ ταύτην οὖν τὴν πίστιν εἶχεν ὁ Σίμων τὴν 

ἐπιτεταμένην, καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ θεῖόν τι χάρισμα λαβεῖν" ἀλλ᾽ 
ἁπλῶς τὴν ψιλὴν καὶ ἀδιάλυτον" διὸ καὶ ἥμαρτε μετὰ τὸ πιστεῦσαι, Κ 

.,ε ϑ Ν Ν᾿ "9 9, ’ φοῷ φω σῷ ρ΄ 

καὶ ὡς οὐκ ἔχων ζωὴν αἰώνιον περιέτυχε τῷ τῆς ψυχῆς θανάτῳ. 

Διδέμου. Τὸ πιστεύειν ὅτε μὲν συγκατάθεσιν ἁπλουστέραν 

δηλοῖ, ὅτε δὲ ἐπιτεταμένην μετά τινος θειότητος, καθὸ λέγεται, 
ἐς δ ἂς δὲ νΧν 59 φ “οὉ .᾽} φ ’ Ν ’,’ “Ὁ 

ἄνδρα δὲ πιστὸν ἔργόν ἐστιν εὑρεῖν" ὁ ταύτην τὴν πίστιν κατορθὼν 

ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ τῷ πεεκιστευκέναι ὅτι το 
Ἶ “ Ρ Χ ’᾽ 9 ϑ δύ φ ’ ὃ Α Α . ἤ ἡσοῦς ὁ Χριστὸς ἐστιν, οὐ δύναται, ἁμαρτάνειν διὰ τὴν ἐνυπάρ- 

" 9.» ’ 3 “ς ’ ὃ “Ὁ ὃ -“ 52 
χουσαν ἐν αὐτῷ πίστιν ἐνεργῆ τούτων διαφορᾶ" δηλοῦται καὶ ἐν 

“ ςς “Ὃ ς ’ 9 2. ᾿ Ἁ 3 θ ́ ’ ἃ Ἁ δῷ φ [] 

τῷ “πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνη ζησεται" καὶ πᾶς ὁ ζῶν 
ἐς Ἁ ’ 3 ΝΣ 9 ΝῚ 9 ᾽ὔ 3 Ἁ 3 ΄ὦ 9) [ 4 

καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα" " κἂν τοίνυν 
,ὔ Ἁ ’ φ ᾽ , Ν Ἁ Φ ’ 

πεπιστευκέναι καὶ Σίμων ὁ Μάγος λέγηται, κατὰ τὴν ἁπλουστέ- τς 
᾽ ’᾽ 3 4 3 ’ , Ἅν 

ρᾶν διετέθη πίστιν, οὐ τὴν εἰς δικαιοσύνην λελογισμένην᾽ καὶ ἔτι 

ἐστι τίς πίστις ἐκ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν συνισταμένη, ἣν ἀπαιτεῖ Ἰησοῦς 
7 ἐς 7 4 - ν 2. »κΑ ΄ .᾽"» νλο», 

λέγων, ““ πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε" καὶ ἑτέρα 
Ἁ ’ὔ ΝὉν » » κι δ ΄ 

παρὰ ταύτην θεόπεμπτος, περί ἧς εἰρηται" ἄλλῳ δίδοται πίστις 

ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ χαρίσματα τοῦ Πνεύμα- 20 

τὸς κατ᾽ ἀναλογίαν προλαβούσης πίστεως δίδοται" ἕν δὲ τῶν 
χαρισμάτων καὶ ἡ πίστις" καὶ αὐτὴ ἄρα κατ᾽ ἀναλογίαν πίστεως 

δίδοται" ὁ ταύτην ἔχων τὴν πίστιν ἐκ Θεοῦ γεγένηται, καὶ ζωὴν 
929 Υ ὸ ’ὔ ΝΝ ᾽ ’ὔ κ᾿ 3 Ἁ [4 .) 9 “ 

αἰώνιον ἔχει" Σίμων δὲ οὐ ταύτην εἶχεν, ἀλλὰ μόνην τὴν ἐκ τοῦ 
3. ,39 ὃ ὦ Ἁ ’ὔὕ 3 9 ΄ Ν δ Ἁ Α 

ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ταύτην οὐκ ἐπιτεταμένην, διὸ καὶ ἥμαρτε μετὰ τὸ 1: 
“ Ἁ [ 3 ᾿ Ν 23 ἢ ’ σῷ δῷ 

πιστεῦσαι, καὶ ὡς οὐκ ἔχων ζωὴν αἰώνιον περιέτυχε τῷ ψυχῆς 

θανάτῳ. 
σ Ά ’ ϑ , Ν “ 15. ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς 

3 φ΄ι Ν Υ̓͂ ᾽ ᾽; 

αὐτῶν καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραββάτων, ἵνα 
3 ,’ , ΓΝ « Ά ’ ᾿ ζω. ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσει τινὶ αὐτῶν. 30 

[4 Α ἣν “ σ΄ , ᾽ τόσυνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἵε- 
Ἁ ’ ΄“ ’ ενΝ 

ρουσαλημ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὕπο πνευ- 
’ ’, “2 3 ὔ 4 

ματων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 

Ῥ 8,0. 
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Τοῦ Χρισοστόμοι. Πολλὴ ἡ πίστις καὶ μείζων ἡ ἐπὶ τοῦ 
“- Λ ΑΝ, .ΦΦ 7 μά φ Α 2 ’ Ἀ 

Χριστοῦ" πόθεν δὴ τοῦτο γέγονεν; ὅτι ὁ Χριστὸς ἀπεφήνατο" καὶ 
1] ’ 9 οὦ 4 φω Ἁ 3 «οἢ Ν νν»Ψ 9 ᾽ 

ταῦτα μενόντων αὐτῶν ἐκεῖ καὶ οὐ περιϊόντων' καὶ ἄλλοθεν ἐφέ- 

βοντο πάντες ἐπὶ τῶν κλινῶν καὶ κραββάτων", καὶ πάντοθεν αὐτοῖς 

συνήγετο θαῦμα, ἀπὸ τῶν πιστευσάντων, ἀπὸ τῶν θεραπευθέντων, 5 

ἀπὸ τοῦ κολασθέντος, ἀπὸ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς ἐκείνους, ἀπὸ 

τῆς ἀρετῆς τῶν πιστευσάντων. 

Τοῦ αὐτοῦ. Σκόπει πῶς οὐκέτι λοιπὸν ἀριθμὸν λέγει τῶν 

πιστευόντων οὕτως εἰς πλῆθος λοιπὸν ἐπέτεινε τὰ τῆς πίστεως, 

καὶ ἡ ἀνάστασις ἐκηρύττετο. 1ο 

ΚΕΦ. ς΄. 

Ὅτι τοὺς ᾿Ασοστόλους ἐμβληθέντας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ "Αγγελος τοῦ Θεοῦ 

ἐξέωσεν, ἐπιτρέψας ἀκωλύτως κηρύσσειν τὸν Χριστόνϊ, 
Ι 9 Ἅ Λε 3 Ἁ ᾿Ὺ ’ ς Ἁ 3 ΄- 

7 Ἄναστας δε ὃ ἀρχιερεὺς καὶ πᾶντες οἱ σὺν αὑτῷ. 

Τοῦ αὐτοῦ. Τουτέστι διηγέρθη κινηθεὶς ἐπὶ τοῖς γινομένοις. τὉ 
« Φ δι ᾽ ͵ 

Η οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζή- 
», μ ζω. Α ’ 

ιὃ λου, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς Αποστόλους, καὶ 

ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσί οὺὑς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 
Ἁ ν ἂν 

Σημειωτεὸν ὅτι αἱρετικοὶ εἰσὶν οἱ Σαδδουκαῖοι. 
Ε 4 ’ ἣ δ“ " 4 19. Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας 50 

Ἂν “ ’ Ἃ φ 

λοτῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε᾽ πορεύεσθε καὶ 
ΟἹ αϑ ̓ λ αλ “ 3 “Ὁκκ ΄“ “ λ σι ᾽᾽ ν ν᾿ρο’ἢ 

ἐντες εἰτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ρήματα 
σι σι ’ 3 ’ Ἁ ,.ν “ἡ εν" Ν 4 

"τῆς ζωῆς ταύτης. ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρ- 
λε Ν ὃ ’  ε θρον εἰς τὸ ἱερον, κἀὶ ἐδίδασκον παραγενόμενος δὲ ὁ 

3 Α Ἃ ΄ν 

ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὑτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον ας 
σι, Ἁ ᾽ὔ σι “΄“ ΑἉ 

καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀπ- 
’ Ἁ ὔ “ ’ ε Α 

12ἐστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς" οἱ δὲ ὑπη- 
᾽ὔ ᾽; 3 φ 3 Ἁ 3 σε ζω ρέται παραγενόμενοι οὐκ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ. 
3 , “᾿ , δ΄ ν 5 ή 9 347 
Αμμωνίου. Νῦν σφοδρότερον αὐτοῖς ἐπιτίθενται" οὐκ εὐθέως 

αὐτοὺς ἔκρινε, προσδοκῶν πάλιν πράους ἔσεσθαι, καὶ σφοδρότερον 30 
αὐτοῖς ἐπιτίθεται. 

Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦτο καὶ εἰς ἐκείνων παραμνθίαν γέγονεν" καὶ 

5 κραβάόττων (οα, ἴ γτὸν Ἰησοῦν (Κου. 
Ν 2 
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τούτων ὠφέλεια καὶ διδασκαλία. Καὶ μετ᾽ ὀλέγα.----(Δέον τοίνυν 
9 “ “Ὁ “ὦ φ9φΦ.»,9 6 ᾿ φ 3 8 ᾽ φ 

ἐρωτῆσαι πρῶτον, πῶς ἐξήλθετε ; οἱ δὲ ὡς οὐδενὸς γενομένον ἐρω-- 

τῶσι λέγοντες, “οὐχὶ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ λαλεῖν," 
καὶ ὅρα δὲ’ ἑτέρων μανθάνουσιν ἅπαντα᾽ ὁρῶσι κεκλεισμένην τὴν φυ- 
λακὴν μετ᾽ ἀσφαλείας καὶ τοὺς φύλακας ἐστῶτας πρὸ τῶν θυρῶν. κ« 

Τοῦ αἰτοῦ. Εἰ ἐξέβαλλον αὐτοὺς οἱ φύλακες, ὡς ἐκεῖνοι ἐνό- 
μίζον, ἔφυγον ἄν, εἴγε πεισθέντες ἐξῆλθον" καὶ εἰ ἐξέβαλον αὐτοὺς 
9 ΩΝ 3  ὰ 2 εν" ΝΥ͂ 3 39.». »  Α͂Ν “ο ἐκεῖνοι, οὐκ ἄν εἰς τὸ ἱερὸν ἔστησαν, ἀλλ᾽ ἀπέδρασαν ἄν τοῦτο 
δὲ οὐδεὶς οὕτως ἀνόητος, ὥστε μὴ συνιδεῖν. 

42 ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν λέγοντες, ὅτι τὸ μὲν το 
’ [ ’ ᾽ , 3 ΄ 

δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, 
4 Ν ’ » ΄᾿ 53. “"᾿ δι 3 ᾽ 

καὶ τοὺς φύλακας ἐστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν ἀνοίξαντες 
δνν ΣᾺ, Ψ ε Δ ν ͵ ’ 

24 δε, ἔσω οὐδένα εὕρομεν. ὡς δὲ ἤκουσαν λόγους τούτους 
Ν ΄“«, 64 ΄-Ο ζω. 

ὅ τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ 
“΄" Ά Ἁ δ ΄““ 

25 αὐτῶν πρὸς ἑαυτοὺς, τί ἂν γένοιτο τοῦτο᾽ παραγενόμε- τς 
’ὔ ’ ζω) 

νὸς δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς λέγων" ὅτι ἰδοὺ οἱ ἄνδρες 
οὗς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ, εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ Τῇ φυλακῇ, Ὁ ἱερῷ 5 

, Ν ὔ ’ 3 Ν ε Ἁ Ἁ 

26 διδάσκοντες τὸν λαὸν. τότε ἀπελθὼν ὃ στρατηγὸς σὺν 

τοῖς ὑπηρέταις ἤγαγεν αὐτοὺς οὐ μετὰ βίας. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Διπλῇ ἡ ἀσφάλεια, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τάφου 10 

καὶ ἡ σφραγὶς καὶ οἱ ἄνθρωποι. ὅρα πῶς ἦσαν θεομάχοι" ταῦτα 
ἀνθρώπινά ἔστιν, εἰπέ μοι, τὰ ὑπὲρ αὐτῶν γενόμενα ; τίς αὐτοὺς 
2) 2 Ὁ “Ὁ “ ’ ΑΝ “Ὁ 3». ἐξήγαγεν, εἶπέ μοι, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ; εἰπὲ, πῶς ἐξῆλθον; 
ὄντως μαινομένων καὶ μεθυόντων τὰ ῥήματα οὺς οὐ κατέσχεν ἡ 
φυλακὴ καὶ τὰ δεσμὰ καὶ θύραι κεκλεισμέναι, τούτων προσεδόκη- 25 

σαν περιέσεσθαι, παίδων ἀνοήτων πράγματα παθόντες. 
ον Ἧ Ἁ Ν “" 

᾿Εφοβοῦντο γὰρ τὸν λαὸν, ἵνα μὴ λιθασθῶσιν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὦ τῆς ἀνοίας" ἐφοβοῦντο γάρ, φησι, τὸν 

ὄχλον" τί γὰρ αὐτοὺς ὁ ὄχλος ὠφέλει, δέον τὸν Θεὸν φοβηθῆναι" 

τὸν καθάπερ πτηνοὺς ἀεὶ τῶν χειρῶν αὐτοὺς ἑξαρπάζοντα τῶν 30 

ἐκείνων. 

Ἐ Ὅτι τῇ ἑξῆς αὐτοὺς οἱ ᾿Αρχιερεῖς πάλιν συλλαβόμενοι, ἐφ᾽ ᾧ μηκέτι διδά- 

σκειν, μαστίξαντες ἀπέλυσαν. 

24) Ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ, καὶ γαγ ἐστησ ῳ ρίῳ, καὶ 
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2 ᾽ 3 Ἁ ε 4 Ἁ ’ Ξ 3 ’ 48ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς λέγων" οὐ παραγγελίᾳ 
[ ς “αἱ Ἁ 8" ς΄.» ἢ [4 

παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; 
Ἄ»ἤ ,.» ; Ἁ «ε ΑἉ “ι ΄΄- ς “““΄ καὶ ἰδοῦ ἐπληρώσατε τὴν Ἱἱερουσαλημ τῆς διδαχῆς ὑμῶν 

καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώ- 
που τούτου. 5 

Τοῦ ΑἸΤΟΙ͂ ΒΚ τοῦ κατὰ Ματθαῖον Ὑπομνήματοσ. “Τί 

“ τριεῖτε βουλόμενοι ἐπαγαγεῖν ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ αἷμα ἀνθρώπου τούτου ἢ 

τί φης; σὺ βατίζεις", καὶ σὺ Φοβὴ: σὺ ἐπηρεάζεις, καὶ σὺ ὃδε- 

δοίκας ; σὺ κρίνεις, καὶ σὺ τρέμεις ; οὕτως ἀσθενὴς ἡ κακία. 

Ω Φ 290 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος καὶ οἱ ᾿Απόστολοι εἶπον" το 
πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 

Τοῖ αὐτοῦ. [Ἰδοὺ πρᾶγμα παράδοξον ἀληθῶς" τὸν Κύριον ὃν 

ὡς κατὰ δειλίαν λαλοῦντα νομίζουσιν οἱ Χριστομάχοι, οὗτος τῇ 

νομιζομένῃ δειλίᾳ θαρσαλέους καὶ ἀφόβους τοὺς ἀνθρώπους κατε- 
’ [ “ ) 3 ’; 3 4 «4 9 “ 

σκεύαζεν. οἱ γοῦν μακάριοι Ἀπόστολοι μετ᾽ αὐτὸν οὕτως ἐκ τῶν τς 
“- ’ ’ ων ᾽ ς , δ᾿ ΩΝ 

φωνῶν τούτων κατεφρόνουν τοῦ θανάτον, ὡς μηδὲ φροντίζειν τῶν 

ἀνακρινόντων αὐτοὺς, ἀλλὰ λέγειν, "’ πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ 

ὡν ἀνθρώποις" οἶτε ἄλλοι ἅγιοι μάρτυρες ἐθάρρουν οὕτως, ὡς μᾶλλον 
Λ 3. 3 ᾿ ’ Ἅ δ, φ , νομίζειν αὑτοὺς εἰς ζωὴν μεταβαίνειν, ἢ θάνατον νπομένειν. 

Πάλιν μετὰ ἐπιεικείας διαλέγονται" καίτοιγε ἐνὴν εἰπεῖν, τίνες 2ο 

γὰρ ἐστὲ ὑμεῖς ἀντιδιαταττόμενοι τῷ Θεῷ ; ἀλλὰ πάλιν ἐν τάξει 

ταραινέσεως καὶ συμβουλῆς μετ᾽ ἐπιεικείας πολλῆς ἀποκρίνονται. 
4, ς 4 Μ Ἁ ’ 9 ᾿Ὶ ’ “Ὁ φω πολλὴ ἡ σοφία᾽ καὶ δεικνύουσιν αὐτοὺς μαχομένους τῷ Θεῷ. 

83 Ὁ Θεῦς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν ᾿Ιησοῦν, ὃν 
ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 25 
Τοῦ αὐτοῦ. Ὃν γὰρ ὑμεῖς ἀνείλετε, φησὶν, ὃ Θεὸς ἤγειρε" καὶ 

τῷ Πατρὶ πάλιν τὸ πᾶν ἀνατιθέασιν" ἵνα μὴ δόξη ἀλλότριος εἶναι 

τοῦ Πατρός. 
“-ὦ Ἁ Ἅ ΄““» ΄ἃ 

3.1. Τοῦτον ὃ Θεὸς Ἄρχηγον καὶ Σωτῆρα ὕψωσε τῇ 

δεξιᾷ αὐτοῦ. 39 

Τοῦ αὐτοῦ. Οὐχ ἁπλῶς τὴν ἀνάστασιν λέγει, ἀλλὰ καὶ τὴν 

ὕψωσιν. 

τ 516. 
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σι ’, ζω Ά 4 ζω 

Δοῦναι μετάνοιαν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
Τοῖ αἰτοῦ. ὍὍρα πάλιν τὸ κέρδος" ὅρα ἐν τάξει ἀπολογίας 

διδασκαλίαν ἀπηρτισμένην. 
ὮΝ .] ΩΝ 3 Ἂ 3 7 “ 9 φῳ Ψ 4 “᾿ Τοῦ αὐτοῖ, Ἐνταῦθα οὐ μέμνηται τῶν ἐθνῶν, να μὴ δῷ 

λαβήν. 5 
,(,. Ὁ σε ϑ Ἁ » δι ’ ΄“- ε ’᾽ ὔ 

4. Καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν αὐτοῦ μάρτυρες τῶν βημάτων τούτων. 
Τοῦ αὐτοῦ. Ποίων ῥημάτων; ὅτι ἄφεσιν, ὅτι μετάνοιαν ἀπ- 

, .δ᾽)Ἄν » » ν ε νὴ". ζε ἃ ηγγείλατο᾽ ἡ μὲν ἀνάστασις ἦν λοιπὸν ὡμολογημένη᾽ ὅτι δὲ 
ΨΝ φ “υ “ 4 , “2 Ὲ 2 ΤΩ }] 

ἄφεσιν δίδωσιν, ἡμεῖς μαρτυροῦμεν, καὶ τὸ [Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ οὐκ 

ἂν ἐπῆλθε, μὴ πρότερον τῶν ἁμαρτιῶν λυθεισῶν' ὅθεν ἀναμφισ βή- το 

τήτον τεκμήριον τοῦτό ἐστιν. 
Πολλὴ ἡ παρρησία καὶ τὸ ἀξιόπιστον. 

κ" Ἁ ν»ᾳφ ὃ σ᾿ 

Καὶ τὸ Πνεῦμα δὲ τὸ Ἅγιον, ὃ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τοῖς 
πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 

“Ὁ νω “Ὡ [Ὡ ΑἉ 9. δῷ 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὁρᾶς ὅτι οὐχ! τῇ τοῦ Πνεύματος μαρτυρίᾳ μόνον τς 
, Σ Ν 3 κ᾿ ἃ ς .» 3 Α “ν ’» κέχρηται" καὶ οὐκ εἶπεν, ὃ ἔδωκεν ἡμῖν, ἀλλὰ τοῖς πειθομένοις" 

Ψ 4 7 4 δὲ 9. ὦ ὃ ’ - ““ κά ἅμα μὲν μετριάξοντες, ἅμα δὲ αὐτῷ δεικνύντες καὶ δηλοῦντες ὅτι 

καὶ αὐτοῖς δυνατὸν λαβεῖν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Διὰ τοῦτο συγ- 
χωρεῖ ὁ Θεὸς ἄγεσθαι αὐτοὺς εἰς δικαστήριον, ἵνα κἀκεῖνοι παι- 

δεύωνται, καὶ πάντες μανθάνωμεν, καὶ οἱ Ἀπόστολοι εἰς παρρησίαν 2ο 
ἀλείφωνται. 

Διδίμουι. Οὐκ ἐνταῦθα μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν ἑτέροις χωρίοις τῆς 

γραφῆς δηλοῦται, ὡς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δίδοται, ἡμῶν τὴν αἰτίαν 

τοῦ λαβεῖν αὐτὸ παρεχόντων τὸ γὰρ πειθαρχεῖν Θεῷ προαιρετικὸν 
“ Ν ἥξ» Ἶ ν 2 αν δίδ 5 Πνεῖ ΡΞ ὥσκερ τὸ πιστεὔειν᾽ οἷς μετὰ ἀναλογίαν δίδοται τὸ Πνεῦμα τοῖς 25 

τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ τυγχάνουσι" συνάδει δὲ τούτοις καὶ τὸ 
“ δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν." 

Ἁ ἢ 3 ’ σι 

343 Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο, καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν 
4 

αὐτοὺς. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁρᾶς τούτους πάλιν ἐν ἀπορίᾳ' τούτους 39 

3 ’ 9 ’ Α 2 9. », Ν 3 ’ Λ.»594 "“ 3 

ἐν ὀδύνῃ, ἐκείνους δὲ ἐν ἀνέσει καὶ εὐθυμίᾳ καὶ ἐν τρυφῇ οὐχ 

ἁπλῶς ὠδυνῶντο ἀλλὰ διεπρίοντο᾽ τοῦτο ἄρα ἐστὶ τὸ κακῶς παθεῖν, 

τὸ κακῶς ποιεῖν᾽ καθάπερ καὶ ἐνταῦθα ἐστὶν ἰδεῖν" ἐν δεσμοῖς 

ἦσαν οὗτοι" παρεστήκεσαν δικαστηρίῳ, καὶ οἱ δικάζοντες ἐν κιν- 
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δύνῳ ἦσαν, ἐν ἀπορίᾳ, ἐν ἀμηχανίᾳ πολλῇ" καθάπερ γὰρ ὃ τὸν 

ἀδάμαντα πλήττων, αὐτὸς λαμβάνει τὴν πληγὴν, οὕτω δὴ καὶ 

οὗτοι. 

34 ᾿Αναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ. 
Τοῦ αὐτοῦ. Οὗτος ὁ Γαμαλιὴλ ὁ Παύλου διδάσκαλος ἦν᾽ καὶ ς 

θαυμάσαι ἄξιον, πῶς καὶ κατὰ νοῦν κρίσεις ἔχων καὶ νομομαθὴς 
ἂ 38,2 ἕ 9 Ἁ 98. ““ 9.4 ἢ Α 3 ᾿Υ̓ 
ὧν, οὐδέπω πιστεύει" ἐπεὶ οὐδέπω Παῦλος ἐπίστευσεν" οὐκ ἔστι 

δὲ αὐτὸν μεῖναι μὴ πιστεύοντα δι᾽ ὅλον, καὶ δῆλον ἐκ τῶν ῥημά- 
τῶν αὐτοῦ. 

Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιὴλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος το 
΄- ζω Α ’ παντὶ τῷ λαῷ ἔξω βραχύ τι' τοὺς Ἀποστόλους ἐκέ- 

΄“ φῳφ, ἃ ᾽ ’ Υ̓ ᾽ 3δλευσε ποιῆσαι" εἶπέ τε πρὸς αὑτοὺς" ᾿Ανδρες Ἴσρα- 
ηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί 
μέλλετε πράσσειν. 

Τοῖ αἰτοῖ. Ὁρᾶ τὴν σύνεσιν τῆς δημηγορίας, πῶς αὐτοὺς τς 

εὐθέως εἰς φόβον ἐνέβαλε" καὶ ὥστε μὴ ὑποπτευθῆνα, αὐτὸν ὡς 
ΜΞ. Ψ(Ε, “ ξ Ν ς 7 ἤ ᾿ 3 τὰ ἐκείνων φρονοῦντα, ὡς πρὸς ὁμογνώμονας διαλέγεται, καὶ οὐ 

πολλῆ σφοδρό' ἔχρηται, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ θυμοῦ μεθύουσιν οὗ ἢ σφοδρότητι κέχρηται, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ θυμοῦ μεθύουσιν οὕτω 
ϑ “ῳ ν “. “ 

φησὶν, ““ ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται," καὶ τὰ ἑξῆς, μὴ ἁπλῶς φησὶ, μηδὲ 

ὡς ἔτυχε φέρεσθαι". 20 
6 ν Ά ς φᾷ 

36 Πρὸ γαρ τούτων ἡμερῶν. 
Τοῦ αὐτοῦ. Ἀπὸ παραδειγμάτων αὐτοὺς σωφρονίζει, καὶ τοὺς 

πλείονας ἀκοστήσαντα ὕστερον τίθησι παραμυθούμενος αὐτούς" πρὸ 

μὲν οὖν τὰ παραδείγματα εἰπεῖν, ““ προσέχετε ἑαυτοῖς" ἐπειδὴ 
δὲ ἔδειξεν, ἀποφαίνεται, καὶ φησὶν, “ ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώ- 25 

φΖ’ 

“ χὼν τούτων. 

Φ ᾿Ανέστη Θευδᾶς λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν, ᾧ 
, 3 σι 3 ν « Ν ’ . ἃ 

προσετέθησαν ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡσεὶ τετρακοσίων ὃς 
3 ’ νΝ ’, Ψ 9 ᾽ Σ. (κ᾿ ’ 

ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ, διελύθησαν 
καὶ ἐγένοντο ὡς οὐδέν. 30 

2 4 ,ὔ Ἁ " 7 τ΄’ 9 σα 

Επ ἀνεπιγράφου. Περὶ Θευδᾶ μέμνηται Ἰώσηπος ἐν τῷ ιδ΄ 
[Ὶ 3 " ΄ σῷ 

βιβλίῳ τῆς Ἀρχαιολογίας, ὡς φησὶν Εὐσέβιος ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς 

Γ βραχύ τι οἵι. Οοα. 5 (οἵτ. γ. 2. φέρεσθε. 
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Ἐκκλησιαστικῆς “᾿Ἱστορίας, αὐταῖς λέξεσι παρατιθέμενος τὸν Ἶώ- 

σήπον λέγοντα ““ Φάδου δὲ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐπιτροπεύοντος γόης τὶς 

“ ἀνὴρ, Θευδᾶς ὀνόματι, πείθει τὸν ὄχλον ἀναλαβόντα τὰς κτήσεις 
« “ Α 4} " Α 2. Ὁ΄ς ᾿ , Ψ' 

ἕπεσθαι πρὸς τὸν Ιορδάνην ποταμὸν αὐτῷ προφήτης γὰρ ἔλε- 
ε κ᾿ Ν ΝΑ ᾽ὔ 4 Ἁ [4 δί δο ΕΣ 

γεν εἶναι" καὶ προστάγματι τὸν ποταμὸν σχίσας, δίοδον ἔφη 5 
ἐς ͵ 3 “ Γ᾿ δί Ν Ἁ “ 7 ᾿Ὶ 9 ’ὕ 3 

ξαρέξειν αὐτοῖς ῥαδίαν᾽ καὶ ταῦτα λέγων πολλοὺς ἡκάτησεν᾽ οὐ 

“ μὴν εἴασεν αὐτοὺς τῆς ἀφροσύνης ὄνασθα, Φάδος, ἀλλ᾽ ἐξέπεμψεν 
«ΥὙ ε, ,)πιννι. Ψ . »» ν΄ γω ἢ 

ἰλὴν ἱππέων ἐπ᾿ αὐτοὺς, ἡτὶς πολλοὺς ἀγεῖλε καὶ ἐζωγρησεν ἐξ 

“4 αὐτῶν αὐτόν τε τὸν Θευδᾶν ζωγρήσαντες, ἀποτέμνουσι τὴν 
“ς κεφαλὴν καὶ κομίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα." ῖο 

Θευδᾶς αἱρεσιάρχης καὶ Ἰούδας Γαλιλαῖος ἐπὶ τῶν χρόνων τῆς 

ἀπογραφῆς κατελύθησαν. 

4) Μετὰ τοῦτον ἀνεστῃ ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς 
ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς" καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὁ- 

πίσω αὐτοῦ" κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπεί- τς 
3 “ ’ Ν Α [φ. ᾽ ς “- 

48 θοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν" καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, 
3 ᾽ 5. οὶ 2 ’ ὔ Α. 5379 9 

ἀποστήτε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων, καὶ ἐάσατε αὐ- 

τούς. 
ἘΞ ἀνεπιγράφον. ᾿Ἐοίκασιν οἱ Γαλιλαῖοι κατὰ τοὺς χρόνους 

Πιλάτον ἐστασιακέναι, δόγμασιν ἑπόμενοι Ἰούδα τοῦ Γαλιλαίον᾽ 10 
Ὕ δὲ δ δά “9 "ἣ ς ν γΥγ7 3 ν , 
ἣν ὃε τὸ δόγμα τοῦ Ἴουδα, ὡς καὶ ἰωσήπος ἐν τοῖς τελευταίοις 

τῆς Ἰουδαϊκῆς Ἀρχαιολογίας ἔδειξε, φαντασίαν ἐξαπκοστέλλον 
Ἁ 4 » » Ε ’ ὔ Ν Ἁ 7 ’ 

πολλὴν δὲ εὐσέβειαν εὐτονίας" κύριον γὰρ μηδὲ μέχρι στόματος 
Υ φὋ ᾽ Ν 7 4 Ἁ ’ ἔφασκε δεῖ τινα λέγειν, μηδὲ κατά τινα τιμὴν καὶ φιλοφροσύνην" 
μ᾿ Ν ’ » ’ Ἂξ - ’, ϑ »ν Ν “ Ν 

οντω δὲ μήτε τὸν βασιλεύοντα' καὶ πολλοί γε αὐτῶν περι τοῦ μὴ 25 
“᾿ : ’ ἁ 

εἰπεῖν Καίσαρα κύριον χαλεπωτάτας αἰκίας ὑπέμειναν οἱ καὶ 
ἐδ ὃ δ δεῖ Ἁ τὰ δὲ ’ 3 .ο Μ ὑσέ [4 

ἐδίδασκον μὴ δεῖν παρὰ τὰς διατεταγμένας ἐν τῷ Μωύσέως νόμῳ 
’ δ. ἡ 3 ΄ [Ω] “ ’ 94 7 Α ΟΝ “ 

θυσίας ἑτέρας ἀναφέρεσθαι τῷ Θεῷ" διόπερ ἐκώλυον τὰς ὑπὸ τῆς 

γερουσίας τοῦ λαοῦ παραδεδομένας γίνεσθαι, περὶ τῆς σωτηρίας 
“ ἢ ᾿ »ς ΄ ΝΥ . 3 ἢ γ.ν , 

τοῦ Βασιλέως καὶ τοῦ Ῥωμαίων ἐθνους᾽ εἰκὸς οὖν ἐπὶ τούτοις 30 

ἀγανακτοῦντα πρὸς Γαλιλαίους τὸν Πιλάτον, κελεύσαι παρ᾽ αὐτοῖς 
ΤΩ δὲ ἢ ᾿ "ΝΣ “3ἂἌἷς, ε , 3 

αἷς ἐδόκουν προσφέρειν θυσίαις αὐτοὺς ἀναιρεθῆναι" ὡς τότε ἀνα- 

μιχϑῆναι ταῖς προσφερομέναις θυσίαις τὸ αἷμα τῶν προσαγόντων, 
Α ν.» Φ9 ᾿ φω 9 ᾽ 

καθὰ καὶ ἐν τῷ κατὰ Λουκᾶν Ἐυναγγελίῳ φέρεται. 



γ. 40. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 97 
“ Α φ Ἁ Ὰ ᾿ν 
Οτι ἐὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλη αὕτη ἢ τὸ ἔργον 

ζω , φ “ ’ 

ϑ9τοῦτο, καταλυθήσεται" εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστὶν, οὐ δυνή»- 

σεσθε καταλύσαι αὐτούς. 
Τοῦ Χρνυσοστόμου. Εἰ μὲν γὰρ ἀνθρώπινόν ἐστι, φησὶ, τί δεῖ 

2 Φ «- ἃ 9 9 34 “ν᾿ 3 δὲ Ν ,ὔ 

πραγμάτων ὑμῖν; ἀλλ εἰ θεῖόν ἐστιν, οὐδὲ μετὰ πραγμάτων 5 

δυνήσεσθε" ἄληπτος ὁ λόγος. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πόθεν δῆλον, ὅτι ἐὰν ἡ ἐξ ἀνθρώπων καταλύεται ; 

τεῖραν ἔλαβε, φησὶν, ἀπὸ Ἰούδα καὶ Θευδᾶ' ὥστε καὶ οὗτος ὃ 

κηρυττόμενος ὑπὸ τούτων, εἰ τοιοῦτός ἐστιν οἷοι κἀκεῖνοι, καὶ μὴ 
θείᾳ δυνάμει: πάντα ἐργάζονται, μικρὸν ἀναμείνατε, καὶ ἡ τῶν πραγ-1ο 
μάτων ὑμῶν πιστώσεται ἔκβασις" διὰ τοῦ τέλους εἴσεσθε, εἴτε 

ἀνῆρωπός ἐστι πλάνος, ὅς φατε, καὶ παράνομος, εἶτε Θεὸς ὁ πάντα 

συγκρατῶν, καὶ ἀπορρήτῳ δυνάμει τὰ καθ᾽ ἡμᾶς οἰκονομῶν πράγ- 

ματα ὅπερ οὖν καὶ ἐγένετο" ἀνέμειναν, καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐδη- 
“ φ ’ ν.»ν» ’ λοῦτο ἡ θεία καὶ ἄμαχος δύναμις. 15 

’ “- 

Μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Τί οὖν κωλύει, φησὶ, καὶ ὑμᾶς καταλυϑῆ- 

ναι; μήποτε γάρ, φησι, καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε" καὶ διὰ τοῦ ἀδυ- 
νάτου καὶ διὰ τοῦ ἀσυμφόρου ἀποτρέπει αὐτούς" καὶ οὐκ εἶπεν 

ὅτι ἀπό τινος ἀνηρέθησαν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐνταῦθα διελύθησαν, καὶ ἐρρύη 20 
3 ὦ , δ Ἀ Ν δ ΄ ΄ 5 Ἁ ’ . αὐτῶν τὸ σύστημα. εἰ μὲν γὰρ ἀνθρώπινόν ἐστι, φησὶ, τί δεῖ πραγ- 
’ ΦὋ ο.ε 3 3 28 “νμΜῤοξε" δὲ Α ’ 4 μάτων ὑμιῖν ; ἀλλ᾽ εἰλ θεῖόν ἐστιν, οὐδὲ μετὰ πραγμάτων δυνήσεσθε 

περιγενέσθαι" ἄληπτος ὁ λόγος. πῶς ἐπείσθησαν ὥστε μὴ ἀνελεῖν 
αὐτοὺς, ἀλλὰ μαστίξαι μόνον ; ἐπείσθησαν γὰρ αὐτῶ, φησίν. 

ΕΣ ’ } 39 σιὦς Ν , 4 

4 Ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ" καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἃς 
᾿ Ἁ ἴω σὰ 

Αποστόλους, δείραντες, παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ 
ζοὶ κι “4 

ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ" καὶ ἀπέλυσαν αὐτούς. 
Τοῖ αὐτοῦ. Πῶς ἐπείσθησαν ὥστε μὴ ἀνελεῖν αὐτοὺς, ἀλλὰ 

», Ψ , , “ ν , δ 
μαστίξαι μόνον ; ὅρα μετὰ πόσα μαστίζονται, καὶ πάλιν ἡ διδα- 

, 59 ».. ὦ νιν Ὁ. »,» ..} οδ᾽»} σκαλία ἐπετείνετο᾽ καὶ γὰρ ἐν οἰκίᾳ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ἐδίδασκον. 30 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Τίνος οὖν ἕνεκεν, φησὶ, μαστίζονται ; τῇ μὲν 
ἀναμφισβητήτω δικαιολογίᾳ ἀντιβλέψαι οὐκ εἶχον, ὅμως δὲ τὸν θυ- 

μὸν ἐπλήρουν τὸν οἰκεῖον, καὶ πάλιν ταύτη φοβῆσαι προσεδόκησαν. 

᾿ ἀλλὰ Οοά. α ἀλλὰ (οα. 
ο 
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Α , ᾿ Ν , - 

41 Οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ 
συνεδρίου. 

Τοῖ Χρισοστόμου. Πόσων σημείων τοῦτο οὐ θαυμασιώτερον ; 

οὐδαμοῦ γέγονεν ἐπὶ τῶν παλαιὼν τοῦτο" ἐπεὶ καὶ ᾿Ιερεμίας ἐμα- 
στίχθη διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τῷ Ἠλίᾳ ἠκείλησαν καὶ τοῖς ς 
Ν 2 φ" “Ὁ ΕΒ. ’ νιν Ν “ ’ ’ 

ἄλλοις" ἀλλ᾽ ἐνταῦθα καὶ ἀπὸ τοῦτον καὶ ἀπὸ τῶν σημείων μόνον 

τὴν δύναμιν ἐνεδείκνυντο τοῦ Θεοῦ" οὐκ εἶπεν ὅτι οὐκ ἤλγουν, ἀλλ᾽ 
“ 3 “ Ν , “ 3 “ ν “- 
ὅτε καὶ ἀλγοῦντες ἔχαιρον" πόθεν δῆλον; ἐκ τῆς μετὰ ταῦτα 

παρρησίας" οὕτως ἐνεστήκεσαν ἀεὶ καὶ μετὰ τὰς πληγὰς κηρύτ- 
τοντες. 1ο 

Ἀμμωνίου πρεσβιτέρον. “" Ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι" 
τῷ καθολικῷ χρησάμενος ἐδήλωσεν, ὅτι Θεὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς" ὥσπερ 

᾽ , "Ν Κ᾿ .ς ἃ τ Ν » ᾿  ι 5 γάρ τις λέγων, αὐτὸς εἶπεν, ὁ ὧν εἶπε, τὸν Θεὸν σημαίνει" ουτως 
νο»ἷ ΄ .ν 4 8" ἐ ’ Ν ΄ - 9 “ καὶ ὃ ἀορίστως τὸ ὄνομα μόνον εἰπὼν, ὁμοίως τὴν θείαν τοῦ [ησοῦ 

οὐσίαν ἐσήμανεν. ις 
Ὅτ ’ὔ .:  Ν ζω 49ῳΨ ΄“.Ἰ 9 σι 

ε κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ ᾿Ιησοῦ 
“- Κι ’ “΄΄ε σι 3 

42 ἀτιμασθῆναι' πᾶσαν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ 
4 ᾽ 3 ’ [ή Α 3 Ἁ 

οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι τὸν 
᾿ ΄σι 

Χριστον ᾿Ιησοῦν. 
Τοῖ Χρισοστόμου. Καταξιωθῆναι γὰρ ὄντως ἐστὶ καὶ τὸ 1ο 

Ὶ ΕΣ , Ἢ ᾿ ,».» ν Α})λ »} ἀτιμασθῆναι" εἰ γὰρ φίλον τις ἔχων, κέρδος ἡγεῖται τὸ δὲ ἐκεῖνον 

τι παθεῖν, πολλῷ μᾶλλον ὃ διὰ Χριστόν" μὴ τοίνυν ἀσχάλλωμεν 

πρὸς τὰς θλίψεις τὰς διὰ Χριστὸν, ἀλλὰ μνημονεύωμεν τῶν δεσ- 
μῶν Παύλου καὶ ἡμεῖς» καὶ τοῦτο ἡμῖν ἔστω προτροπή. Καὶ 
πάλιν.---Οὕτω δὴ καὶ ἡ σωτηρία ἡμῶν τότε ἐνεργεῖται μειζόνως" 15 

τουτέστι δείκνυται, αὔξεται, ἐπιτείνεται, ὅταν ὑπομονὴν ἔχη, ὅταν 
πάσχῃ, καὶ γενναίως ἅπαντα φέρη ἄρα ἐνέργεια σωτηρίας οὐ τὸ 

ποιεῖν κακῶς ἀλλὰ τὸ πάσχειν κακῶς" “ οὐκ ἄξια γὰρ τὰ παθή- 
ςς ““. “ Ἁ Ν ’ , 33 

ματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δοξαν. 

ΚΕΦ, Ζ2. 20 
Περὶ χειροτονίας τῶν ἑπτὰ Διακόνων. 

9 Α ᾿ς», ΄ ’ “ 
1 Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνοντων τῶν μαθη- 

΄" 3 ἢ» ἃ ζω. “ 

τῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ᾿Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς 
ε ᾽ὔ 

Ββραίους. 
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Τοῖ Χρυσοστόμου. ᾿Ελληνιστὰς οἶμαι καλεῖν τοὺς “Ἔλλη- 

γιστὶ φθεγγομένους" οὗτοι γὰρ Ἑλληνιστὶ διελέγοντο. ἰδοὺ ἄλλος 
’ Ψ δ᾿ ν ᾽ 2λ1λ7 3 9 σ΄. πειρασμός" ὅσα καὶ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τούτους εὐθέως ἐξ ἀρχῆς. 

Τοῦ αύτοῦ. Ὅτε ταῦτα ἐγένετο, ὅτε μάστιγες, ὅτε ἀπειλαὶ, 
τότε ἐπληθύνοντο οἱ μαθηταί. 5 

[.2 “΄- 3 ΄σ΄' ῇ ἴων ΄“ ς 

Οτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ 
“ 3 ΄σι ’ Α ’ὔ Ν “ 

4 χήῆραε αὐτῶν. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος 
ζω ζω 43 

τῶν μαθητῶν εἶπον. 

Τοῦ αὐτοῖ. Ἄρα καθημερινὴ διακονία ἦν ταῖς χήραις" καὶ ὅρα 
“- κα ’ “Ὁ Ἁ 9 ’ὔ 9 ’ ΕΗ Α 

πῶς οὗτος διακονίαν καλεῖ, καὶ οὐ ταχέως ἐλεημοσύνην ἅμα καὶ το 
τοὺς ποιοῦντας καὶ τοὺς πάσχοντας διὰ τούτον ἐπαίροντες" τοῦτο 

οὗ κακία ἦν, ἀλλὰ τοῦ πλήθους ἴσως ῥαθυμιία' διὰ τοῦτο προὔθη- 

κεν αὐτὸ εἰς μέσον" οὐ μικρὸν γὰρ τὸ κακὸν ἦν ὅρα πῶς καὶ ἐν 
ἀρχῇ τὰ κακὰ οὐχὶ ἔξωθεν μόνον ἦν ὅρας τὰ ἔξω διαδεχόμενα 

τὰ ἔσω: 15 
3 κι) ’ 3 “-- Α [4 

Οὐκ ἀρεστὸν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον 
“ ΄σ- “ ’ 

τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 
Τοῖ αἰτοῦ. Πρῶτον τὸ ἄτοπον τίθησιν, ὡς οὐ κενὸν μετὰ τῆς 

3. ὦ - 3 [4 ’ , 4 ν-νϑ , ’ 
αὐτῆς σπονδὴς ἀμφότερα γίνεσθαι" ἐπεὶ καὶ ὅτε τὸν Ματθίαν 

χειροτονεῖν ἔμελλον, πρῶτον τὴν χρείαν δείκνυσι τοῦ πράγματος, το 
Υ͂ 39 ; Ν ξὸ ͵ δώ ᾿ Ν.9 “ Α [4 ὅτε ἔλειπεν εἷς, καὶ ἔδει γενέσθαι δώδεκα" καὶ ἐνταῦθα τὴν χρείαν 

ἐδήλωσαν οὐ πρότερον ἐποίησαν, ἀλλὰ περιέμενον γενέσθαι τὸν 
’ Ν Υ̓ 23 ἢ 3 Α “ “ ΔΙ γογγυσμιόν καὶ οὔτε ἠνέσχοντο ἐπιτοπολὺ τοῦτο συμβῆναι" καὶ 

ὅρα τὴν κρίσιν αὐτοῖς ἐπιτρέπουσι" τοὺς πᾶσιν ἀρέσκοντας, τοὺς 
εν ᾿ ; .» » , . Ν ὑπὸ πάντων μαρτυρουμένους, ἐκείνους προβάλλονται" καὶ σφόδρα 25 

αὕτη καλὴ κρίσις" ἑπτὰ προβάλλονται, οὐκέτι δώδεκα. 

Τοῦ αὐτοῖ. Τῶν γὰρ ἀναγκαίων τὰ ἀναγκαιότερα προτιμότερα" 
ὅρα δὲ πῶς εὐθέως καὶ τούτον πρόνοιαν ἐποιοῦντο, καὶ τοῦ κηρύγ- 

ματος οὐκ ἠμέλουν. 
Φ [ά κά “΄- 

3 ᾿Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοὶ, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυ- 3ο 
, .« κΑ , ΄ “Α ᾿ Ν “; 

ρουμένους ἕπτα, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας 
Φ ᾽; -“ , 4 

οὗς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. 
Τοῖ αἴτοῦζ. Καίτοι ἠδύναντο αὐτοὶ ἐκλέξασθαι Πνεύματι 

κινούμενοι "5 ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τὴν μαρτυρίαν βούλονται τὴν παρ᾽ 
Ο 2 
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3  ᾿ὸ νινΝ Κ᾽ ε ν 29 ν ΕΣ - ν᾿» αὐτῶν τὸ μὲν οὖν ὁρίσαι τὸν ἀριθμὸν, καὶ τὸ χειροτονῆσαι καὶ ἐν 

χρείᾳ τοιαύτῃ αὐτῶν ἦν᾽ τὸ δὲ ἕλεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐκείνοις ἐκ:- 
͵ [τὰ Ν 3 Ἁ Λ τρέπουσιν, ἵνα μὴ δόξωσιν αὐτοὶ χαρίζεσθαι. 

φιὰ δὰ φι “" ΄ ΄΄ι 4 

4 Ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λογου 
προσκαρτερήσομεν. 5 

Τοῦ αἴτοῖ. Πάλιν καὶ ἀρχόμενοι καὶ τελευτῶντες ἀπολογοῦν- 
Η͂ 

ται ““ προσκαρτερήσομεν," φησίν οὕτω γὰρ ἔδει οὔχ ἄπλως, 
ϑ9ὼῳὼ.-Ὁ 6 Ψ [ 4Ἁ οΦ 

οὐδ᾽ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ προσκαρτερειίν. 
νΝ σι , 

5 Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους. 
Καὶ τοῦτο τῆς αὐτῶν σοφίας ἄξιον" πάντες ἐπήνεσαν τὸ λεχθὲν, το 

οὕτως ἦν συνετόν. 

Καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ 
ἤ 

Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον, καὶ 
΄ σε ’ 

Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον 

προσήλυτον Ἀντιοχέα. 15 
Τοῦ Χρνυσοστόμου. Ὅρα καὶ ἐκεῖνοι πλήρεις πίστεως ἧσαν' 

κά δ Ν Ὁ» , Ί, ,ν» Ἷ͵ ,4.Ν 3 ἤ . 
να μὴ τὰ αὐτὰ γένηται οἷα ἐπὶ Ἰούδα, οἷα ἐπὶ Ἀνανίου καὶ 

Σαπφείρης. 
3 3 ,ὔ "“Ὄ ᾿ Ἁ ’ ε 3 ’ ε Επ Ανεπιγράφου. δηλοῦται καὶ διὰ τούτου, ὡς ἐκείνη ἡ 

, ς 9 23 ’ ’ 3 ᾿ ) ἡ “ φῳ 4 πίστις ἡ μετ᾽ ἐπιτάσεώς ἐστιν, ἡ αἰτία τοῦ χορηγηθῆναι τὸ λο 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ οὐχ ἡ ἁπλῶς πίστις. 

Διδύμου, Τῶν μετεχόντων τὴν ἀρετὴν, οἱ μὲν τελείως, οἱ δὲ 
φ “᾿ 4 Ἀ ΕΣ ’ὔ “ῸὋ “ “Ὁ ν Φω εἐλλιπῶς αὐτὴν ἔχουσι" Στέφανος γοῦν μαρτυρεῖται τῆς ἐκλογῆς 
τετυχηκέναι διὰ τὸ πλήρης εἶναι πίστεως καὶ πνεύματος" οὐ 
παντὸς τοῦ ὁπωσδήποτε πιστεύοντος" πλήρης" ὄντως πἰστεως" αν 
Ν Ν ΄ 3 , “ , , μ 3 " εἰρηται γὰρ περί τινος ὀφθεντος τῷ Πέτρῳ, πίστιν ἔχοντος οὐ μὴν 

πλήρους" αὐτῆς ὄντος. 
ἃ 4 “ 

6 Οὐὺὑς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ᾿Αποστόλων. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἠφόρησαν αὐτοὺς τοῦ πλήθους, καὶ αὐτοὶ 

[,4 9 δ» ’ Ψ Υ͂ "συ ι Υ͂ ’ὔ 

ἑλκουσιν οὐχ οἱ Απόστολοι ἄγουσιν ὅρα πῶς οὐκ ἐστι περιττὸς" 30 

οὐ λέγει πῶς, ἀλλὰ τί; ἐχειροτονήθησαν διὰ προσευχῆς" τοῦτο 

γὰρ ἡ χειροτονία ἐστίν ἡ χεὶρ ἐπίκειται τοῦ ἀνδρός" τὸ δὲ πᾶν 
4, «- 

ἔξ πληρς (οα. ἃ πληρς Οὐοὰ, 

Φ4δοφιο 
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φ 3 ᾽ ’ Ά “« ἐ 9 ὮΝ 7 3 . [2 [ ’ ΘΩ 

ὁ Θεὸς ἐργάζεται, καί νῦν ἡ αὐτοῦ χάρις ἐστιν, ἡ ἁπτομένη τῆς 

κεφαλῆς τοῦ “χειροτονουμένον, ἐὰν ὡς δεῖ χειροτονῆται. 

Καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 
9 ’ ΄ Υ͂ 3 3 οὖ Ν» ᾽ φῷ Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι δὲ εὐχῆς καὶ ἐπιθέσεως τῶν χει- 

ρῶν τῶν ἡγουμένων τῷ λόγῳ ἡ χειροτονία" καὶ ἡ ἀξία τῆς διακο- δ 
’ 3. ἡ 2 3 “ “ ’ Α “᾿ ΝΜ ᾽ - τῷ 

γίας ἐδόθη ἐξ ἀρχῆς τοῖς διακόνοις, καὶ τοῦτο ἔθος μέχρι καὶ νῦν 

σάζεται. 

7η Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ 
ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱἱερουσαλὴμ. σφόδρα. 

Τοῦ Χνυσοστόμου. Οὐχ ἁξλῶς εἶπε τοῦτο, ἀλλ᾽ ἔδειξεν ὅση το 
“ 4 , 9 4 Α ΓΞ ’ Α ’ Α τῆς ἐλεημοσύνης ἰσχὺς, καὶ τῆς διατάξεως" καὶ μέλλει λοιπὸν 

αὔξειν τὸ κατὰ Στέφανον καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν προτίθησιν. 

Πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουε τῇ πίστει. 
3 Α δ ιν Ἁ , “- ν Ἐπειδὴ γὰρ εἶδον τὸν ἄρχοντα καὶ διδάσκαλον τοιαῦτα ἀπο- 

΄ »ν ν» κ᾿ ΟΝ - γ.. 2 ; ΄ φηνάμενον, ἀπὸ τῶν ἔργων λοιπὸν τὴν πεῖραν ἐλάμβανον" θαυμάσαι τς 
λν “᾿ 4 φ ᾽’ 4 φΦω 9 ΓΟ όῤ ᾿ φω 3 “Ὃς δὲ ἄξιον, πῶς οὐκ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος ἐν τῇ αἱρέσει τῶν ἀνδρῶν 

ς ὦ 4“ μή - “2 5.2 ᾽ 9 ὅκοϊον δὲ ἀξίωμα εἶχον οὗτοι, καὶ ὁποῖαν ἐδέξαντο χειροτονίαν ἀναγ.-: 
καῖον μαθεῖν ἄρα τὴν τῶν διακόνων" καὶ μὴν τοῦτο ἐν ταῖς ἐκκλη- 

’ 3.»Ὁ ΚΧ 3 ᾿ “Φ ΄ 3 λε 9 “ , σίαις οὐκ ἔστιν ἀλλὰ τῶν πρεσβυτέρων ἐστιν ἡ οἰκονομία. καίτοι 
"δέ φ" 4 Ὁ 9 3 4» ’ 4 [.2 Ν 

οὐδέπω οὐδεὶς ἐπίσκοπος ἦν, ἀλλ᾽ οἱ Ἀπόστολοι μόνον ὅθεν οὔτε 20 
διακόνων οὔτε πρεσβυτέρων τὸ ὄνομα εἶναι δῆλον καὶ φανερὸν, ἀλλὰ 

, γ “Ὁ ΄ Α 3 φ “ 3 “4 τέως εἰς τοῦτο χειροτονήθησαν᾽ καὶ οὐχ, ἁπλῶς ἐχειροτονήθησαν, 

ἀλλ᾽ ἐπηύξαντο αὐτοῖς δυνηθῆναι περιγένεσθαι" ὅρα δέ μοι εἰ ἑπτὰ 

ἀνδρῶν ἐδέησεν εἰς τοῦτο᾽ τοσαῦτα ἴσως ἐπέρρει χρήματα τοσού- 

τῶν χηρῶν πλῆθος ἦν. 

8 Στέφανος δὲ ΕΠ ΕΣ καὶ δυνάμεως ἐποίει τέ- 
ρατα καὶ σημεῖα μέγαλα ἐν τῷ λαῷ. 

“Ὁ 2 - Υ͂ “Φ “: ΟΝ: Ν ’ Α 
ΤΟΣ ατοῖ. Ὅρα πῶς καὶ ἐν τοῖς ἑπτὰ ἣν τις πρόκριτος, καὶ 

25 

φ τὰ πρῶτα εἴχεν" εἰ γὰρ καὶ ἡ χειροτονία κοινὴ ἦν, ἀλλ᾽ ὅμως 

ἐκεσκάσατο χάριν πλείονα καὶ ὅρα πῶς πρὸ τούτον οὐκ ἐποίει, 30 
ἀλλ᾽ ὅτε δῆλος γέγονεν ἵνα δειχθῇ ὅτε οὐκ ἀρκεῖ μόνη ἡ χάρις, 
ἀλλὰ δεῖ καὶ τῆς χειροτονίας, ὥστε προσθήκη Πνεύματος ἐγένετο" 

εἰ γὰρ πλήρεις Υ Πνεύματος ἦσαν, δηλονότι τοῦ ἀπὸ τοῦ λουτροῦ. 

Χ ἀρκῇ (οά. Υ͂ τλήρης Οοα. 
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9 ἈἈνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγο- 
μένης Λιβερτίνων, καὶ Κυρηναίων, καὶ ᾿Αλεξανδρέων, 

Ν “ 5. ὔ ν» Ρ “σ δι καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας, συζητοῦντες τῷ Στε- 
ἤ ὡ 4 3 “ἢ 39 ΄“- σι ’ὔ ., ΄σ΄ 

τοφάνῳ' καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ 
΄ Φ ν. “ 

πνεύματι ᾧ ελαλει. 5 

Τοῦ αὐτοῦ. Πάλιν ἀνάστασιν τὸν παροξυσμὸν αὐτῶν λέγει 
Ἁ Ν 9 ᾽ 2 “ Α Α “Ψ ΤΩ .2 “9 καὶ τὴν ὀργήν. ἐνταῦθα πολὺ τὸ πλῆθος" καὶ ὅρα ἕτερον τῆς κατη- 
’ Α ω] . 3 Ά Α 9 ἢ 3 Ν δ Ν 

γορίας τὸ σχῆμα᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἐκώλυσεν αὐτοὺς Γαμαλιῆλος μηδὲν 
Ψ.ῃᾳαΣ 3 7] 3 ΄- ς 7 ’ 9. », 
νπερ ἐκείνου ἐγκαλεῖν, ἐτεραν κατηγορίαν εἰσάγουσιν. β 

Τοῦ αὐτοῦ. ΛΔιβερτίνοι ἦσαν οἱ ἹΡωμαίων ἀπελεύθεροι: ὥσπεριο, 
ὥκουν ἐκεῖ πολλοὶ ξένοι, οὕτω καὶ συναγωγὰς εἶχον, ἔνϑα ἔδει τὸν 
νόμον ἀναγινώσκεσθαι καὶ εὐχὰς γίνεσθαι. 

’᾽ 

11 Τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας, ὅτι ἀκηκόαμεν αὐ- 
ξ΄, ς ’ ΄ς“ Ά 

τοῦ λέγοντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωσῆν καὶ τὸν 
“ ’ ’ὕ Ν Α ιν ᾿. ’ 

12 Θεόν συνεκίνησαν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ι5 
δ. “ 3Ψ 4 ’ 

καὶ τοὺς γραμματεῖς" καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὑτὸν, 
4 » 2 ΄ ’ 

13 καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον" ἔστησάν τε μάρτυρας ψευ- 
“ ’ 

δεῖς λέγοντας. 
Τοῖ αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τοῦτο συνεζήτουν, ἵν ἀναγκάσωσιν αὐτόν 

τι εἰπεῖν" ὃ δὲ γυμνότερον λοιπὸν διελέγετο" καὶ τὴν παύλαν ἔλεγεν 20 
4 " ΄ ’, φ 3 Υ̓ Ν » , » Α Ν ἴσως τοῦ θείον νόμου, ἢ οὐκ ἔλεγε μὲν, ἡνίττετο δέ" ἐπεὶ εἰ ἔλεγε 

΄ 9 " ἐ ’ 3 “ο 9ᾺΝ “ ᾽’ 

φανερῶς, οὐκ ἔδει τῶν ὑπολοίπων ἀνδρῶν οὐδὲ τῶν ψευδομαρτύρων. 

Τοῖ αἰτοῦ. Ἐπὶ μὲν τῶν Ἀποστόλων ἔλεγον, ὅτε τὴν ἀνά- 
, λκν Ν κά " “9 “ ννσ 

στασιν κατήγγελλον, καὶ ὅτι πολὺς ὄχλος ἐπιρρεῖ" ἐνταῦθα δὲ, ὅτι 
3 , .νΝ ἢ 3 » ςΝ ὔ 5. 42 ΚΙ ἐθεραπεύοντο" ὑπὲρ ὧν εὐχαριστεῖν ἔδει, ὑπὲρ τούτων ἐμέμφοντο" ὦ 55 
τῆς ἀνοίας" τοὺς διὰ τῶν ἔργων κρατοῦντας προσεδόκων κρατήσειν 

διὰ τῶν λόγων ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ ἐποίουν καὶ ἀεὶ λόγους 

αὐτοὺς ἐνέβαλλον ἁρπάσαι γὰρ ἁπλῶς ἠσχύνοντο, οὐδὲν ἔχοντες 
3 ΩΝ Ἁ 4ϑ γ.,ς ὅ εἰ “Ὁ ’ Ν ’ὔ ἐγκαλεῖν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---Ὅμα τοῦ κηρύγματος τὴν δύναμιν, 
ὅτι οὐ μαστιζομένων μόνον ἀλλὰ καὶ λιθαζομένων κρατεῖ. 40 

4, ἴω 2 Ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα βλασ.-- 
Ν σι ’ ΄“ ζω. 

φημα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόμου" 
7 , “᾿ ΄ 

14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὑτοῦ λέγοντος. 
Υ͂ ὅτι ὁ (οα. 
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Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὥς ἔργον αὐτοῦ ποιουμένου, καὶ μετὰ 

τροσθήκης, ““ ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωῦσῆς," φησὶν, οὐκέτι ὃ Θεός" 

ὡς ἐπ᾽ ἀνατροπῇ πολιτείας καὶ ἀσεβείας αὐτοῦ κατηγόρουν. 
Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτε αὐτοὶ οἱ ψευδομάρτυρες ἀληθῆ 

τροεφήτενον, καὶ μὴ βουλόμενοι, περὶ τῆς τοῦ ναοῦ ἀπωλείας καὶ ς 

τῆς ἐναλλαγῆς τῆς κατὰ τὸν νόμον σαρκικῆς λατρείας. 

Ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον 
τοῦτον, καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωῦσης. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “" Ἰησοῦς," φησὶν, “ ὁ Ναζωραῖος," καὶ ὀνει- 

διστικῶς" “ καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη" τοῦτο το 

περὶ τοῦ Χριστοῦ ἔλεγον, ὁ καταλύων τὸν ναὸν τοῦτον᾽ πολλὴ γὰρ 

ἦν αὐτοῖς εὐλάβεια περὶ τὸν ναὸν, ἅτε καὶ μετοικεῖν βουλομένοις" 

καὶ περὶ τὸ ὄνομα Μωῦσέως διπλῇ ἡ κατηγορία' εἰ ἀλλάξῃ τὰ 
ἔθη, καὶ ἕτερα ἀντεισάξει" ὅρα πῶς μικρὰ ἡ κατηγορία, καὶ κιν- 

δύνων γέμουσα. Τ' 

ΙΖ Καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν 
τῷ συνεδρίῳ, εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον 
᾿Αγγέλου. 

Οὕτως ἔστι καὶ ἐν ἐλάττονι ὄντι βαθμῷ λάμπειν" τί γὰρ; εἰπέ 

μοι, τῶν Ἀποστόλων οὗτος ἔλαττον ἔσχε ; οὔχ! πολλῶν ἐδεήθη" καὶ 20 

τολλὴν ἐπεδείξατο παρρησίαν" “ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ," φησὶν, 

“ὡς πρόσωπον Ἀγγέλου" τοῦτο γὰρ ἡ χάρις ἦν τοῦτο ἡ δόξα 

Μωῦύσέως ἦν ἐπίχαριν αὐτὸν ἐποίησεν ὁ Θεός. 

Τοῦ αἴτοῖ. “Εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς πρόσωπον Ἀγγέλον"" 

ἀλλ᾽ οὐδὲν τοῦτο πρὸς τὴν ἔνδοθεν ἀστράπτουσαν δόξαν ὅπερ γὰρ ας 
Μωῦσῇς ἐπὶ τοῦ προσώπου εἶχε, τοῦτο οὗτος ἐπὶ τῆς ψυχῆς περι- 

ἐφερε μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ πλέον" τὸ μὲν γὰρ Μωσέως αἰσθη- 

τικώτερον ἦν τοῦτο δὲ ἀσώματον. 

Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεὺς, εἰ ἄρα" ταῦτα οὕτως ἔχει, ὃ δὲ ἔφη. 
Τοῖ αὐτοῦ. Μετ᾽ ἐπιεικείας ἡ ἐρώτησις" ἵνα τι μέγα κακὸν ἐργά- 30 

σηται" διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς ἀπὸ προσηνείας ἄρχεται τῶν ῥημάτων, καὶ 

φησίν" “ ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε μου,᾽ καὶ τὰ ἑξῆς. 

Τοῦ αὐτοῦ, Εὐθέως ἐκ τοῦ προοιμίου τὴν δόξαν αὐτῶν ἀναιρεῖ 

2 ἄρα οτι. (οι. 
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καὶ κατασκενιάζει, δὲ ὧν φησὶν, ὅτι οὐδέν ἐστιν ὁ ναὸς καὶ οὐδὲν τὰ 

ἔθη ἀνυπόπτως" καὶ ὅτι οὐ περιέσονται τοῦ κηρύγματος" καὶ ὅτι 
3 3 ΄ 8.Ν 6 Α 3. 9 ’ . Ὁ “ Ἁ 
ἐξ ἀμηχάνων ἀεὶ ὃ Θεὸς εὐμήχανα κατεσκεύασεν" ὅρα γοῦν διὰ 

’ . “ 4 ’ δ'νφΨ “᾿ 3 ’ 
τούτων νφαινομένην τὴν δημηγορίαν, και ὁτι πολλῆς ἀπολαύσαντες 
φλ ’ οςχιηωήτ ’ » 3 ᾽ 4 Ἂν 
ἀεὶ φιλανθρωπίας, τοῖς ἐναντίοις τὸν εὐεργέτην ἡμείψαντο, καὶ ὅτι 5 

ἀδυνάτοις ἐπιχειροῦσιν. 
ὔ 

ἴΑνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου. 
Κυρίλδου Ἀλεηλνδρείασ. Ἑτοιμάζεσθαι κελεύες πρὸς τὸ 

εὐήνιον, καὶ μονονουχὶ κατακλίνοντας τὸ ὠτίον συνιέναι λεπτῶς τῶν 

θείων λόγων τὴν δύναμιν. 1ο 
΄᾿ ἤ 4“ ΄ι ζει 

Ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὥφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβραὰμ 
““ δ ΄- 

ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν 
4 3 Χαρραν' καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν. 

Τοῦ Χρισοστόμου. Καὶ ναὸς οὐκ ἦν, καὶ θυσία οὐκ ἦν, καὶ 
θείας ὄψεως ἠξίωτο Ἀβραάμ. καὶ προγόνους Πέρσας εἶχε, καὶ ἐν15 
9 ΄ κ᾿ 5 Ἁ “ 3 ’ ἐε , Ν ϑῳ 333) 9), » 

ἀλλοτρίᾳ γῇ ἦν καὶ καλῶς ἀρχόμενος “ τὸν Θεὸν τῆς δόξης ἐκά- 
9 Α Α ς » Ν , ᾿ .ε» 

λεσεν, ἐπειδὴ τοὺς ἀτίμους ἐνδόξους πεποίηκε, φησὶ, καὶ ἡμᾶς 

ποιήσει" ὅρα πῶς αὐτοὺς ἀπάγει τῶν σωματικῶν ἀπὸ τοῦ τόπον 

τέως" ἐπειδὴ περὶ τόπου ὅ λόγος ἦν “ὁ Θεὸς τῆς δόξης φησὶ 
7 σ΄ 3 “Ὁ “᾿ ϑιο» “ Α “Ὁ “Ὁ 

πάλιν, ὅτι οὐ δεῖται τῆς παρ᾿ ἡμῶν δόξης τῆς διὰ τοῦ ναοῦ. 20 

ἘΞ ἀνεπιρράδου. Ὥσπερ οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι καταδραμόν- 

τες τῶν ἄλλον λεγόντων τὸν Θεὸν τὸν κοσμοποιὸν, καὶ ἄλλον τὸν 
ΩΝ “Ὁ “᾿ ᾿ “ω “ 

Πατέρα τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, ἑνὰ καὶ τὸν αὐτὸν ἐν τῇ εὐχῇ ἐσπού- 
Ἁ ΩΣ “᾿ ΩΝ 

δαζον δεικνύναι" οὕτω καὶ ἐνταῦθα ὁ Στέφανος τοῦ αὐτοῦ μετα- 
4 ’ὕ 4 4 ἡ Α͂ φ ὦ᾿ Α 4 Ἀ Ἁ “ 4 σχὼν Πνεύματος τὰ αὐτὰ φησί" πλεῖστα γὰρ εἰπὼν περὶ τοῦ τὸν Ἂς 

νόμου δεδωκότος καὶ τὸν κόσμον πεποιηκότος, ἐπήγαγεν, ὡς τῶν 
᾽ φ᾿ 9 , ΠῚ Α , 3 ὃ ωι Κ᾿ “ “-ς 

οὐρανῶν ἀνεωγμένων, εἶδε τὸν Χριστὸν ἐκ δεξιῶν ὄντα τοῦ Θεοῦ 

ὑπὲρ οὗ πάντα τὰ εἰρημένα διηγήσατο. 

Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, 
΄΄ ΄ν ΓΝ ’ ζω 

4 καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἂν σοι δείξω" τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς 3. 
’ἤ ΄“΄“- ᾿ 

Χαλδαίων, κατῴκησεν ἐν Χαρράν" κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀπο- 
ζω Α οι Ν᾿ Α 4 ἴω 

θανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν 
ἃ κι Κι σι 

ταύτην, εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτες. 

Χ οἰκεῖτε (οὐ. 
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ΤΟΥ Χρνυσοστόμου, δΔείκνυσιῦ πῶς οὐκ εἰσὶν οὗτοι τέκνα τοῦ 
3 ᾿ ΄“ 9 ΩΝ , ν᾿ Ν..4 “ ’ 

Αβρααμ, πῶς ἐκεῖνος πειθήνιος ἦν, καὶ ἐκ τῆς σνγγενείας σὸν 
΄ 3 ’ φ 9 νι Υ 3 ΩΝ ν Ν ’ὔὕ ὁόῤ 

φησιν ἀμφότερα φορτικά" καὶ ὅτι ἐκεῖνος μὲν τοὺς πόνους ὑπε- 
[ ὃ. ᾿Ὶ λ-κΩ͂ ’ 

μεῖνεν, ὑμεῖς δὲ τοὺς καρποὺς δρέπεσθε" καὶ ὅτι πάντες οἱ πρό- 
ὔ γόνοι ἐν κακονχίᾳ. 5 

ἢ ὕ . ἡ ον “αφ:« Δ)» , δ 
ὨὩΡΙΓΕΝΟΥΣ. Λεκτεὸν ὅτι οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πιστεύοντες, καὶ 

4 [2 Υ Ἁ ᾽ 3 Υ “ 4 .“᾿ “. Ἁ ω 

ἔσθ᾽ ὁτε διὰ τὸν λογον αλλοτρίιουμενοι τῆς εαὑὐτῶν γῆς καὶ τῆς 
Α .μ.»Ρ» Ἔ ᾿ . , 2 "- 

συγγενείας καὶ τοῦ οἶκον τοῦ πατρὸς, υἱοὶ εἰσὶν Ἂ βραὰμ,, τοῦ 
“ ’ Ἁ 

ταῦτα ἀκούσαντος καὶ ποιήσαντος. 
ὔ Υ (Ὰ “᾿ “ ᾿ , 

Κιρίαλον. Ἄῤρει δὴ οὖν ὅτι τοῖς ὁλοσχερῶς τὲ καὶ ὁλοτρόπως χο 
3 “ “᾿ Α “- Α ,ὕ , 
ἀκολουδοῦσι Θεῷ, καὶ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος πεποιημένοις δεύτερα 

Ἁ Α , ’ὔ ἣν ΕΥ̓ ’ .“. ΄ 
τὰ σαρκὸς καὶ φιληδονίαν κοσμικὴν, ἔψεται πάντως τοῖς τοιούτοις 

, “ δῷ 

τὸ εὐλογίας τῆς ἄνωθεν πλουσίως μεταλαχεῖν. 
ΩΣ ΄ “ω “ Ἁ 

Παντὶ τῷ ἀναγινώσκοντι φανερόν ἐστιν, ὡς τῷ Σωτῆρι καὶ δι᾽ 
3 “ “Ὁ Π ) “ φ Ἄ ’ λ ν- ΝΣ ΄ὕ 3 "»--52 ᾿ 

αὑτοῦ τῷ ἴατρι, ὥσπερ οἱ Ἀπόστολοι, καὶ ὃ Στέφανος ἐπανεΐχε᾽ τς 
διὸ ς 7 7 “41 λ" Ἁ ’ 4 δ , 

ιὁ ἤγητέον λέγοντα αὐτὸν τὸν πατέρα Ἄββρααμ προσεληλυθέναι 
“«Ψ 62 Φ“ ζ΄ ᾿ ἅ Ν 2.2) Ἁ Ἁ - .] ’ὔ τῷ 

τῷ Θεῷ τῆς δόξης, μὴ ἄλλον εἰδέναι Θεὸν, ἢ τὸν ὠφθέντα τῷ 
Ν 4. δ. ’ὔ Ἁ Ἀβραάμ’ ὅθεν αἱρετικοὺς ὑποληπτέον εἶναι τοὺς διακόπτοντας τὸν 

ν τν ν΄ 2 “; “ ν κΕ , 5.Ν 
κοσμοποιὸν ἀπὸ ἸΙατρὸς ]ησοῦ" πλεῖστα γὰρ ὁ προκείμενος ἀνὴρ 
2." . φΦ ΔΛ, Ι ὃ ’ 9 »Ἶ ’ Α “ Α ’ δεὸ ’ὔ 

εἰπὼν ἐν τῇ πρὸς ἰουδαίους ἀπολογίᾳ περι τοῦ τὸν νόμον δεδωκότος 2ο 
Ἁ φ “ 3 “ καὶ τὸν κόσμον πεποιηκότος, ἐπήγαγεν ὡς τῶν οὐρανῶν ἀνεωγμένων 

ἮΝ Α Α 3 ὃ -οςτἠὠἰτἼννΝν » ΒΘ -,ὀ δ᾽ ν ΚᾺ ,ὔ ᾿ 
εἶδε τὸν Χριστὸν ἐκ δεξιῶν οντα τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ οὗ πάντα τὰ 

εἰρημένα διγγήσατο. 
4 ΕΣ “( » “ ’ 3 3. αἱ 80. 

5 Καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ 
΄ὶ ὔ ᾿Ὶ 3 ’ ΄- 3 ΄“΄“ 4 ’ 

βῆμα ποδός" καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατά- ἐς 
595. ἃ νν “ , 3 “- 9 5. Ἀ ᾽ 

σχεσιν αὐτὴν, καὶ τῷ σπέρματι αὑτοῦ μετ᾽ αὑτὸν, οὐκ 
Υ̓ 2 “κ᾿ ’ 
Ο»Τὸς αυτῷ ΤεΚΡνοῦ. 

“ - Ν ᾿ “᾿ “ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πῶς αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀνάγει" 
7 Ἃ 3 3 Ἁ 

οὐ γὰρ εἶπε δώσει δηλονότι καὶ οὐδὲν παρ αὐτὸν, ἦλθε γὰρ καὶ 
,ὔ 3 Ἁ Ἁ (ὃ ᾿ ὃ ᾽ “ 3 ξδ Χ ’ 

συγγένειαν ἄφεις καὶ πατρίδα" διατί οὖν οὐκ ἔδωκεν; ἄρα τύπος 30 
ΩΝ “- ν 2 ΄ δοῦ "οι. σ ὃς.» 
ἢν ἐτέρας γῆς. Καὶ ἐπηγγείλατο ὄονναι αὐτὴν" ὁρα ὅτι οὐχ ἀπλὼς 

ΝΜ Ἁ 4 Α 

πάλιν τὸν λόγον ἀναλαμβάνει" οὐκ ἔδωκε, καὶ ἐπηγγείλατο καὶ 
“ ΩΣ Ἁ 3 μι, 39 "ὁ ᾽ὔ , τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτὸν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνον" πάλιν τὸ 

Υ δίκνυσι (οὐ. 

Ρ 
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“ “ο Α “ ν»ἷἤἢ δυνατὸν τοῦ Θεοῦ τὸ ἐξ ἀμηχάνων πάντα ποιεῖν τὸν ἐν Περσίδι 
Ἁ “2 φῷ Φ᾿ [ά καὶ τοσοῦτον ἀπέχοντα, τοῦτον ἔφησε κύριον τῆς [Παλαιστίνης 
’ ’ 9 “ Ἁ 3 ᾽ 4 “ ’ ποιήσειν. δείκνυσιν ἐνταῦθα τὴν ἐπαγγελίαν πρὸ τοῦ τόπον γεγε- 

, “Ὁ “ , ΄ .Α “2 “ Α » 

νημένην᾽ πρὸ τῆς περιτομῆς" πρὸ θυσίας" πρὸ τοῦ ναοῦ" καὶ οὐκ 
’ὔ Υ̓͂ 3 3 ’ 4 Α “᾿ Φ “- 

ἀξίαν οὗτοι ἔλαβον οὐδὲ περιτομὴν, οὐδὲ νόμον, ἀλλὰ τῆς ὑπακοῆς 5 
’ , ς Ὁ Ἁ δὲ 0 “Ὁ ὃ 4 εο " μόνον μισθὸς ἣν ἡ γῆ καὶ οὐδὲ τῆς περιτομῆς δοθείσης ἡ ἐπαγ- 

" “ ν δ ᾿ ᾿ .Ν Ν , 25, ὦ 
γελία πληροῦται" καὶ ὅτι τύποι ἧσαν καὶ τὸ τὴν πατρίδα ἀφεῖ- 

Ὄ “ , 9 ΝΕ ΧΚΚ.Κ.ᾳῃ.. . ι 
ναι τοῦ Θεοῦ κελεύοντος, οὐ παρὰ τὸν νόμον" ἐκείνη γὰρ πατρίς 

4, “2 ’Ὄ - ΩΣ Ἁ “- ιν Ἁ 
ἔνθα ἄν ἡγεῖται Θεός" καὶ ἐξῆλθε, φησιν, ἐκ γῆς Χαλδαίων" καὶ 
Ψ “- “ 9. ἈΝ 6»  ο᾿ “ Ὁ. ὅτι εἴτις ἀκριβῶς ἐξετάσοι, Πέρσαι εἰσὶν οἱ ᾿Ιουδαῖοι" καὶ ὅτι το 

Ἁ Α ,ὕ , Ν .“Ὃ “ ᾽ὔ ι 4 

καὶ χωρὶς σημείων πείθεσθαι χρὴ τῷ Θεῷ λέγοντι, κἂν δεινὰ 
3 Ἁ Ἁ Ν 

τινὰ συμβαίνῃ" ἐπεὶ καὶ ὁ Πατριάρχης, καὶ τὸν τάφον καταλιπὼν 

δ δον καὶ πάντα, ἐπείθ ἢ Θεῷ" καὶ ὑπέσχετο, φησὶ, δοῦ τὸν πατρῶον καὶ πάντα, ἐκείθετο τῷ Θεῷ" καὶ ὑπέσχετο, ν δοῦ- 
“ , ῳ 3 “Ὁ 3 9 9 Ν 

ναι αὐτὴν αὐτῷ, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν' πολλὴ ἐν- 
“᾿ ΩΝ ’, Α “49 ταῦθα τοῦ Κυρίου ἡ φιλανθρωπία δείκνυται, καὶ ἡ τοῦ Α βραὰμ τς 

9 4 3. ὦ ’ ’ Ἁ Φ 

πίστις" καίτοι γὰρ οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνον δείκνυσι διὰ τὴν ὑπα- 
Α ’ Ἁ , 3 ’ 3 [4 ᾿ κοὴν καὶ τὴν πίστιν καίτοιγε τὰ γενόμενα τοὐναντίον ἐδείκνυ Ὁ 

δ ,». Χ ΜΝ ,. “ ».ϑ Ὁ , σα 
οἷον μετὰ τὸ ἐλθεῖν οὐκ ἔσχε βῆμα ποδός" παῖδα οὐκ εἶχεν" ἅπερ 
4 ’ "“ζ “᾿ ’ Ε “ ς , λε “ Υ͂ 3 ᾽ 
ἐναντία ἣν τῇ πίστει ὡϑῳ ἐὐρακοτεῦ Καὶ ἡμεῖς, ἀπερ ἐπαγγέλ 

}. ’ὔ’ 3 ’ ».,"} λεται Θεὸς, δεχόμεθα, κἄν ἐναντία ἡ τὰ γινόμενᾳ. καίτοι γε ἐφ᾽ 329 
“ ’, 4 ’ Λ ΝΜ 

ἡμῶν οὐκ ἔστιν ἐναντία, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἀκόλουθα" ἔνθα μὲν γὰρ 
ς»- Ψ 4 ’ 

ἂν ὦσιν αἱ ὑποσχέσεις, ὅταν τἀναντία γένηται, ἐναντία ἐστὶν, 
4 4ῳ.,.,, “Ὁ Α 3 ’ὔ’ φ“ῸὋ ’ ΡῸ 

οὕτως" ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ τοὐναντίον ἐνταῦθα μὲν θλίψιν εἶπεν, ἐκεῖ δὲ 
ἄνεσιν. 

᾿ » 3 3 
Επ ἀνεπιγράφου. Διὰ τοῦτο οὐκ ἔδωκεν, ἐπειδὴ εἰς κατά- 25 

,νΝ »,“,“͵᾿ ᾽ , . 5» Ν 
σχέσιν αὐτὴν αὐτῷ δώσειν ἐπηγγείλατο" ὃ δὲ πάροικος καὶ παρ- 

Α 4 νς 7 9 ᾽ ᾽ὔ “Ὃ ΄ 3... 7 

εἐπίδημος καὶ μετ᾽ ολίγον ἀναλνυειν μέλλων, πὼς κατέχειν ἠδύνατο" 
’ Ὗ ς ’ “Ὁ Α Α “- “ 3 ᾿ο 

σώζεται ἄρα ἡ κληρονομία τῷ Ἄ ββραλμ. διὰ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ, 
μά) ι Ψ Ν ν ,ὔ Ἶ ““ Ὁ Υῦ νὴ ὅ ἐστι Χριστός" ὅτε δὲ καὶ συμβασιλεύσωσιν αὐτῷ οἱ ἅγιοι κατὰ 
Ἁ ΄ ἐε “ Ν . “ “Ὁ Ἁ 3 “ 9} ᾽ 

τὸ γεγραμμένον, ““ ὅταν ἔλθη ἐν τῇ δόξη τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ," πάν- 30 
“Ὸ 9 ΩΣ ᾿ 4 

τῶν τῶν ἐθνῶν βασιλεὺς ὡν. 

9 [4 

6 ἊἜἜλαλησε δὲ ὁ Θεὺς οὕτως" ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα σου 
’ὥ 3 “΄ῸὋἝ 5) ’ δ 4 ΣΝ νν 

πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὑτὸ καὶ 
’ ΕΝ , 4 ἘΜ φὰ “ 

7 κακώσουσιν, ἔτη τετρακόσια. καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἂν δουλεύ- 
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“Κ4ζΚζ » ἃ 34 «ε ’ ,, Ν φ΄ι 3 ὔ 

σωσι, κρινῶ ἐγὼ, εἶπεν ὃ Θεύς" καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύ- 
΄ ζω ’ ’ σονται, καὶ λατρεύσουσί μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 

Τοῖ Χνυσοστόμονυ. “Ὅρα πρὸ πόσων ἐτῶν ἡ ἐπαγγελία, καὶ 
ὄ τῆς ἐπαγγελίας τρόπος" καὶ οὐδαμοῦ περιτομή" οὐδαμοῦ θυσία’ 
3 4“. ’ "- 3 Ὶ 3 ’ “ω “ ’᾽ 20. 

ἐνταῦθα δείκνυσι πῶς αὐτοὺς ἠφίει κακῶς πάσχειν, καίτοι οὐδὲν 5 

ἔχων αὐτοῖς ἐγκαλεῖν" ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ ἀτιμωρητὶ ταῦτα ἐποιοῦν. 
4 3 32ς 7 σ Α ΝΝ ᾽ὔ ’ 3 “ 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα--- ἵνα γὰρ μὴ τούτων νομιίσωσιν εὐσεβεῖς εἶναι" 

διὰ τὸ λέγειν, “ πέποιθεν ἐπὶ Κυρίον, ῥυσάσθω αὐτὸν," ὃ ἐπαγγειλά- 

μένος, ὃ δοὺς τὴν γῆν, πρότερον τὰ κακὰ συγχωρεῖ" οὕτω καὶ νῦν" 

εἰ καὶ βασιλείαν ἐπηγγείλατο, ἀλλά φησιν, ἐγγυμνάζεσθε πει- 

ρασμοῖς" εἰ ἐνταῦθα μετὰ τετρακόσια ἔτη ἐλευθερία, τί θαυμαστὸν 

ἐπὶ τῆς βασιλείας ; καὶ ὅμως ἐποίησε, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ὃ χρόνος 
9 φ““ 2 “- , ’ὔ Ἁ 3 δ “Ὁ ᾽ 

εἰς ψεῦδος ἐμβαλεῖν τὸν λόγον καὶ οὐ τὴν τυχοῦσαν δουλείαν 
ς , 3. ’ ΦῸ 7  ᾿ 9 7 9 Ἁ ΑἉ 3 Ἁ 

ὑπέμειναν οὐδὲ μέχρι τῆς τιμωρίας τῆς ἐκείνων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ 

ἐν τιμωρίᾳ ἔσονται, φησὶ, μεγίστη" ἐνταῦθα αὐτοὺς ἀναμιμνήσκει τς 

τῆς εὐεργεσίας, ἧς ἔτυχον. 

Εὐσεβίου. Διατί δὲ περισσὰ λέγει ἔτη ὁ Ἀπόστολος λ΄; τάτε 
πρὸ τῆς διαθήκης ἣν ἐποιήσατο τῷ Αβραὰμ, καὶ τὴν ἐξ Αἰ- 

γύπτον πορείαν ἐν τῇ ἐρήμῳ μέχρι τῆς τοῦ νόμον δόσεως. 

Οὐ μάχεται τοῖς ἐνταῦθα τὰ ἐν τῇ ̓ Εξόδω γεγραμμένα" ἐκεῖ 20 
Α  ,4 ἐς Ἁ ’ ᾽ δ ρ. ε “ γὰρ εἴρηται, ““ μετὰ τετρακόσια τριάκοντα ἔτη ἐξῆλθεν ἡ δύναμις 

“ Κυρίου ἐκ γῆς Αἰγύπτου" ἐνταῦθα δὲ μετὰ ν΄ φησί" ἀλλ᾽ ἐπι- 
“ “ ΥΚΥ̓ 9 ᾿ ᾽ φ ,] “Ὁ ὔ ὦ 9“ 

στῆσαι δεῖ, ὅτε οὐκ ἐρρήθη, ὡς πληρωθέντων τῶν ν΄ ἐτῶν ἐξῆλθον, 

ἀλλὰ μετὰ ν΄ ἔτη" ὅπερ ἐμφαίνει καὶ τὰ λ΄. 
᾽ . τιν δ ν “ ᾿κ Υ , ἮΤ Ν᾿ ,, 
Αβραᾶμ ἀπὸ ὁ ἔτους ἕως ρ ἐτους, ἐτὴ κε΄ ἰσαὰκ ἔτὴ ξ "25 

ὃ νδν"ν . ἢ ν ΔΎ ". 2. ἢ Υ . ς κ» 
Ιακὼβ ἔτη “8 Ἰωσὴφ ἔτη ρ΄" ἐν Αἰγύπτῳ ἔτη ρμδ'' ὁμοῦ ἔτη 

΄ι ᾿ Ν ἐξ Ν [4 Ξ .,ν ’ ᾿ Ν “ 3 υλ΄- φησὶ δὲ, “ καὶ κακώσουσιν αὐτὸ ἔτη ν΄, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξε- 

ο 

’ )) ’ , 3) “ Ν “ 3 "» ;ΨΝ 
““ λεύσονται καὶ λατρεύσουσι μοι" τοῦ μετὰ ταῦτα εν τοῖς Δ ἐτέσι 

σημαινομένου. 

8 ΚΚαὶ ἐδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς καὶ οὕτως 40 

ἐγίνησε τὸν ᾿Ισαὰκ, καὶ περιέτεμεν αὑτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
3 ’ 

ὀγδόῃ; 
8 ᾧ (οα. 

Ρ2 
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ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣκΚόποΟΥγυ ἈΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Ἐκ πρὸς ΕΥ̓ΠΡΑΞΙΟΝ 

ΚοΥΒικουύλάριον ἀποκρίσεως. Καὶ τοῦτο γὰρ πυνθάνῃ, τίνος 
ἕνεκεν περιτέμνεσθαι τὴν ἀκροβυστίαν τοῖς πατράσιν ἐνομοθέτητο" 

Ἁ ’ὔ Α νν 1 , , 3 ’ 9 ᾿ Ἁ 
καὶ πρόχειρον μὲν τινὲς αἰτίαν ταύτην ἀποδεδωκασι" ἐπειδὴ, φησὶν, 

ὁ Ἀβραὰμ. ἐκ τῆς Χαλδαίων ἀπῆρε" Χαλδαίοις δὲ ἐπετέτραπτο 5 

κατὰ τὰ πάτρια σφῶν ἤθη, καθὰ δὴ Μήδοις καὶ Πέρσαις. μη- 
, » “2 , ᾿ ἢ κι “,ιτ»ν»», τράσι και ἀδελφαῖς ἐπιμίγνυσθαι' ταύτης ἕνεκα τῆς αἰτίας περι- 

τέμνεται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας, τῇ οἰκειότητι τῆς σαρκὸς 

ἀποταττόμενος, καὶ τοὺς τῆς συγγενείας ἀθεμίτους ἀρνούμενος 
Υ̓ φὦ 

γάμους. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Ἄλλοι δὲ, φησὶ, διὰ τοῦτο προστέ- το 
ἀφ») νΝ .- “Ὁ 3 3 “ Ν Α μά ΩΝ 

ταχθαι τῷ Αβραᾶμ. και τοῖς ἐξ αὐτοῦ τὴν περιτομὴν, ινα δῆλον 
ν, ες 5" ».ω. ς ν ν ν ᾿ .-Ἀ τι͵ 

εἴη, ὡς ἐξ αὐτῶν ἔσται ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὃ ὧν ἐπὶ πάν- 
Ἁ .] Α 9 Ἁ 9 Ὁ 3 ’ 

τὼν Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμοήν. 
ε Α Ν 3 Ἃ ΔΛ, ε9 ἃ Ἁ [4 

Καὶ ὁ ᾿Ισαὰκ τὸν ᾿Ιακὼβ καὶ ὃ ᾿Ιακὼβ τοὺς δώδεκα 
’ 

πατριαρχαξ. 19 
“Ὅ 4 “ ’ Α . ς , Ν ων 

Τοῦ αὐτοῦ. Γινώσκομεν γὰρ ὡς ἡ ἐν σαρκὶ περιτομὴ τυπικῶς 

γενομένη, τὸ παλαιὸν εἰκόνα ἐπεῖχε τοῦ σωτηρίου βαπτίσματος" διὰ 
τῆς ἀποβολῆς τῆς ἀκροβυστίας τὴν ἄρνησιν δηλοῦσα τῆς κατὰ 

σάρκα γεννήσεως, καὶ υἱοὺς ποιοῦσα τοὺς περιτεμνομένους Θεοῦ. 
“ ᾶ3 “Ψ 4 ’ 6 3 Ἁ “ 3 ’᾽ ᾽ 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἔν πρώτοις ὁ ἴσαακ τῇ ὀγδόη περιτέμνεται 20 
ς », φ δι Σ ξυϑ. δαῖοι" ὁ δὲ υλὲ “ιαχάἉ23 -.- ὃ», 
ἡμέρᾳ, ὁθεν καὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι" ὁ δὲ Ἰσμαὴλ δεκατριῶν ἐνιαυτῶν νπάρ-- 

χων" διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ Ἰσμαηλῖται οὕτω περιτέμνονται, 
ὡς Ἰώσηπος φησί. 

Νν μ ’ 4 Ν 3 Ἁ 3 ᾽ Καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο 
3 

εἰς Αἰγυπτον. 25 

Τοῖ αὐτοῦ. Πάλιν ἐνταῦθα τύπος τοῦ Χριστοῦ" οὐδὲν ἔχοντες 

ἐγκαλεῖν, ἀλλ᾽ ἐλθόντα ἐπὶ τροφὴν τὴν αὐτῶν κακῶς διέθηκαν" 

ὅμως καὶ ἐνταῦθα πάλιν ἐπαγγελία μακρὰ καὶ τέλος λαμβάνει. 

Σενηριανοῦῖ " ἐπισκόπου ΓΓαβάλων. Ἀλλ᾽ ἐσλήρωσε τοῦ 

Χριστοῦ τὴν εἰκόνα τῆς πράσεως Ἰωσὴφ, ὁ πραθεὶς ὑπὸ τῶν ἀδελ- 30 
μ᾿ Ν ΝΟΣ» -. ’ φ ’ . Ἁ . 

φῶν διὰ τὰ ἐνύπνια" ᾧτινι προκατεσκεύασεν ὃ φθόνος" ἡ γὰρ ἔπι- 

βονλὴ τῶν ἐπιβουλευσά ἡδὺ ἧς ἐγέ ᾽ φῦ ἐγ" ἢ ἄντῶν ὁδὸς προκοπῆς ἐγένετο τῷ φθονουμενᾳ 
4 Α ᾿ . ᾽ 3 φ' τ 9 2 3 4φι “ω Α 

εἰ μὴ γὰρ ἐπράθη, οὐκ ἂν ἦλθεν εἰς Αἴγυπτον οὐκ ἄν τῇ γυναικί 

Ὁ Σενήρου Οοα. 
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4Ἁ ἐᾳὩ ’ 3 “ὦ .] 9 ᾿ Ν ό)Μνᾳ ,Ὃ 

τοὺς ὑπὲρ σωφροσύνης ἀγῶνας ἐπεδείξατο᾽ εἰ μὴ τοὺς ὑπὲρ τῆς 

σωφροσύνης ἀνεδέξατο στεφάνους, οὐκ ἄν ὥκησε τὴν φυλακήν οὐκ 
4Φ ε . 5.) , ,., ἢ Ὁ ν᾿ 5. “ 3 ἄν ἑρμηνευτὴς ἐγένετο ἐνυπνίων" οὐδ᾽ ἂν ἄρχων Αἰγύπτον ἐχρη- 

μάτισεν. 
Φ 4 ζω 

Καὶ ἦν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ" 5 
3 ’ φυ λενΝ « “Ὁ 

ἴαάννου. Τοῦτο καὶ νπὲρ εαντῶν. 
Α ’ ΄΄ι σι 

Καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πάσων τῶν θλίψεων αὐτοῦ" 
9 ’ ’ Ω 3 ’ ’ “ 

Ιαάννου. δείκνυσιν ὅτι οὐκ εἰδότες συνέπραττον τῇ προφη- 

τείᾳ' καὶ ὅτι αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο, καὶ τὰ κακὰ εἰς αὐτοὺς 
περιετρέπετο. 1ο 

“ ’ δ. 

Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ 
΄ “ ᾽ Ν , 

βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον 
39. 2 4 νυν Ἁ «] 3 “΄-- 

ἐπ Λίγυπτον καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὑτοῦ. 

Χάριν καὶ σοφίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ βαρβάρον ἀνδρός' τῷ Ρ δούλῳ, 

τῷ αἰχμαλώτῳ οἱ ἀδελφοὶ ἀπέδοντο" ἐκεῖνος δὲ ἐτίμησεν. χς 

Σετήρου ἈΝΤΙΟΧΕΊΑΣ ἀπὸ Λόγον ρΡθ. Καὶ Αἰγύπτον μὲν 
ε ,ὕ “ ΄ κ, ὃ 7 ᾿ ν. “ἡ 5. ὦ 
ἡγεμονίαν τῆς συνέσεως ἄθλον ἐξάμενος, τὸν δὲ ὁμοῴφυλον αὐτῷ 

δῆμον τὸν ̓ ΙΙσραὴλ ὑπερόριον ἐκεῖ μεταστάντα λιμοῦ φυγάδα πλου- 
΄ 3 , ν Ί, Ν , » , Ν 7 

σίως ἐκθρέψας, καὶ οἷα δὴ πολίτην τὸν ξένον, καὶ πάλιν προαγο- 

ρεύσας αὐτῷ τὴν ἐπὶ τὴν γῆν πατρῴαν ἐπάνοδον. 20 

Ὁ Τὰ περὶ τῆς τοῦ λιμοῦς πυρωνίας καὶ ἀναγνωρισμοῦ υἱῶν ᾿Ιακὼβ, καὶ περὶ 

γενέσεως Μωύσέως καὶ τῆς ὁ πρὸς αὐτὸν θεοφανίας ἐν ὄρη Σινᾶ. 
9 Ἁ Α “2 ᾿ σι 7) 

Ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν Αἰγύπτου καὶ Χα- 
Α [4 Ϊ4 

ναᾶν, καὶ θλίψις μεγάλη" καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα 
ε Υ « “» 9 ’ Δ» Ν ἵ “ 3 3 

οἱ πατέρες ἡμῶν. ἀκούσας δε Ιακωβ ὄντα σιτεῖα ἐν Αἰ-- ἃς 
’ 3 ’ Ἀ ’᾽ ε ζω ΄“Ὸ ᾿ 4( »ν 

13 γύπτῳ, ἐξαπέστειλε τοὺς πατέρας ἡμῶν πρώτον᾽ καὶ ἐν 
“ ’ φ , Ἁ “ι “ ε ζο τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη ᾿Ιωσηφ τοῖς ἀδελφοῖς αὑτοῦ" 
Ἰαάννον:. Κατῆλθον ὠνησόμενοι, καὶ ἐκείνου ἐν χρείᾳ κατ- 

ἐστησαν' τί οὖν αὐτὸς οὐ μέχρι τούτον τὴν φιλανθρωπίαν ἐπε- 
4." νῦν» . 3». “ Α Ξ,.ν ᾿ ; 

δείξατο, ἄλλα καὶ τῷ Φαραὼ ἐγνώρισε καὶ αὑτοὺς κατήγαγε; 30 
3 “Ὁ Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- Εἶτα πάλιν ἄλλη ἀνελπιστία' πρῶτον λιμὸς, 

ἢ χερὶ τῆς λιμοῦ καὶ πυρωνίας (Εσυπι. ἀ Μμωῦσέαως οἴη. Οοα. 
ὃ γενομένης πρὸς αὖτ. (ἔκιιπι. 
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ἀλλὰ διεσώθησαν᾽ δεύτερον τὸ εἰς χεῖρας ἐμπεσεῖν τοῦ ἔχθροῦ" τρίτον 
τὸ ἀπόλεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως" εἶτα τὸ εὐμήχανον τοῦ Θεοῦ. 

14 ΚΚαὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ ἾΙωσήφ. 
3 ’ Ν» ᾽ν ’᾽ ν [4 3 ΄“ ἀποστείλας δὲ Ιωσηφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὑτοῦ, 

καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν, ἐν ἑβδομήκοντα πέντε ψυ- 5 

χαίς. 

Ἐχάρη δὲ Φαραὼ καὶ ἡ θεραπεία αὐτοῦ ἐπείπερ ἔγνω ἐξ 

ἐλευθέρον γένους κατάγεσθαι τὸν ᾿Ιωσήφ' καὶ γὰρ ἦν ἀληθῶς 

χαρᾶς ἄξιον τὸ γνῶναι ὅτι οὐ δοῦλος αὐτῶν ἐβασίλευσεν, ἀλλ᾽ 

ο εὐγενὴς ἐξ εὐγενῶν. ις 

15. Καὶ κατέβη ᾿Ιακὼβ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐτελεύτησεν 
5. Ν νι ε “ «ιν Α , Ω δ᾿ 

τό αὑτὸς καὶ οἱ πατερες ἡμῶν" καὶ μετετέθησαν εἰς Συχεμ, 
ΑΝ »», 5 “ ’ ὃ» Ὁ 3 δ “ 

καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο Ἄβρααμ τιμῆς 

ἀργυρίου, παρὰ τῶν υἱῶν ᾿Ἐμμὼρ ἐν Συχέμ. 
Σημειωτέον ὅτι εἰς Συχὲμ. ἐτάφησαν οἱ περὶ τὸν Ἀβραὰμ. καὶ τς 

οἱ πατριάρχαι" ἥτις ἐκαλεῖτο τάχα Σίκιμα" αὐτὴν γὰρ ὠνήσατο 
παρὰ Ἐμμὼρ ὃ Ἀβραὰμ, ἵνα θάψῃ ἐκεῖ Σάρραν. 

17 Καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὧμο- 
λόγησεν ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραὰμ, ηὔξησεν ὁ λαὺς καὶ ἐπλη- 

’ ’ 3 

18 θύνθη ἐν Αἰγύπτῳ, ἄχρις οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ 1ο 
Αἴγυπτον ὃς οὐκ ἤδει τὸν Ιωσήφ. 

Τοῦ Χρυσοστόμου, Ὅρα ὅτι οὐδὲ ἐν τοῖς τετρακοσίοις ἔτε- 

σιν αὐτοὺς αὔξει, ἀλλ᾽ ὅτε ἔμελλεν ἐγγίζειν τὸ τέλος" καίτοι 
γὲ , Ν ’ Ν ’ὔ 3 5. » :- ἤδη τετρακόσια ἦν ἔτη παρελθόντα καὶ πλείονα ἐν Αἰγύπτῳ" τὸ 
δὲ θαυμαστὸν τοῦτό ἐστιν. 29 

χὰ ’ ν Ι ε« κα » 9 ᾿ 
19 Οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γενος ἡμῶν, ἐκάκωσε τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὑτῶν, εἰς 
τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι. 
Το Χρυσοστόμου, Πανουργοῖς γὰρ ἐπινοίαις αὐτῶν περι- 

γενέσθαι ἐβουλεύσατο" σοφισμὸς γάρ ἐστι βεβιασμένη ἐξήγησις" 39 

διὸ ὧδε ἡ ἔμφασις λέγει, βιαίως ἐπιθέσθα, αὐτοῖς" ὅθεν καὶ σο- 

φιστὰς καλεῖ τοὺς γόητας, ὡς τὸ ἀληθὲς δ’ ἀπάτης καὶ σοφισμοῖς 
κρύπτοντας. 
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Ἔν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωῦσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ 

Θεῷ ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ. 

Τοῖ αἰτοῖ. Τοῦτο τὸ θαυμαστὸν, ὅτι ὁ προστάτης μέλλων 
ἔσεσθαι, οὐδὲ μετὰ ταῦτα οὐδὲ πρὸ τούτου ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ μέσῳ 5 

τῷ θυμῷ τίκτεται" καὶ ““ ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πα- 

“τρός"" ἀλλ᾽ ὅτε τὰ ἀνθρώπινα ἀπηλπίσθη, καὶ ἀπέρριψαν αὐτὸν, 

τότε τοῦ Θεοῦ ἡ εὐεργεσία ἐδείκνυτο λάμπουσα. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----- 
Εἰ ἐκεῖνο θαυμαστὸν ὅτι ὑπὸ ἀδελφῶν ἐπράθη, ἐνταῦθα πάλιν ἄλλο 

θαυμασιώτερον, ὅτι βασιλεὺς ἔτρεφεν αὐτὸν τὸν μέλλοντα καθαι- το 

ρεῖν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν, αὐτὸς ὁ μέλλων ἀπόλλυσθαι" ὁρᾶς παντα- 

χοῦ τῶν νεκρῶν σχεδὸν διατυπουμένην τὴν ἀνάστασιν. καίτοι οὐκ 
ἔστιν ἶσον, αὐτόν τι τὸν Θεὸν ποιεῖν, καὶ μετὰ προαιρέσεως ἀνθρω- 

τίνης γίνεσθαι" ταῦτα γὰρ μετὰ προαιρέσεως ἀνθρωπίνης ἦν, ἡ δὲ 
ἀνάστασις καθ᾽ ἑαυτήν. 15 

ΕἸσεβίου ᾿Ἐμίσης. ᾿Ἐγέννησαν οἱ γονεῖς" εἶδον ὅτι καλὸν, 

τροήνθει γὰρ ἡ χάρις" θεασάμενοι δὲ ὅτι καλὸν, ἐφείδοντο" φο- 
βούμενοι δὲ, τὸ πρόσταγμα ἔκρυψαν" κρύψαντες δὲ, ἐνικήθησαν, 
καὶ ὥρμησαν ῥίψαι διὰ τὸν φόβον" σοφίζονται δὲ τὸ πρᾶγμα διὰ τὰ 

σελάγχνα" καὶ κιβωτὸν ποιησάμενοι πρὸς μίμησιν τῆς γενομένης 20 
ἐξὶ Νῶε, καὶ τὸν Θεὸν τοῦ Νῶε ἐπικαλεσάμενοι, ῥίπτουσι τὸν 

παῖδα ἐν τῷ ποταμῷ διὰ τῆς κιβωτοῦ" ἵνα καὶ δοκῶσι πείθεσθαι 

τῷ πρόσταγματι, καὶ ἀσφαλίσωνται τὸν παῖδα. Καὶ οἱ μὲν 
ῥίπτουσιν" ὃ δὲ παρακελεύεται τῇ ἀγνοούση θυγατρὶ Φαραὼ ἐξελ-- 
θεῖν ἐπὶ τὸν ποταμόν" ἐξῆλθεν ὠγνοοῦσα' εὗρεν ὃν οὐκ ἐζήτει. ἂς 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Καὶ ἐσώθη Μωὺῦσῆῇς διὰ συμβόλων τῆς κοινῆς 
σωτηρίας τῆς ̓ Εκκλησίας" ἡ γὰρ κιβωτὸς ἀπὸ ξύλου ἦν᾽ καὶ ξύλον 

ἀπὸ ὕδατος, καὶ σωτηρία τῷ ἀπαγορευθέντι" καὶ ἡ ἀναλαβοῦσα 

οὐκ Ἰουδαῖα, ἀλλ᾽ ἐξ ἐθνῶν καὶ Αἰγυπτία. Καὶ πάλιν--- Ἐγένετο 
δὲ πάντα, ἵνα μηδὲν τῶν κατὰ Μωῦσέα νομισθῇ ἀνθρώπινον" τίνος 30 
γὰρ ἦν εἰπεῖν ὅτι αὐτῶν ἦν Μωῦσῆς" οἱ γονεῖς ; ἀλλ᾽ ἔρριψαν" 
οἱ Αἰγύπτιοι; ἀλλ᾽ οὐκ ἐγέννησαν" ἡ μητὴρ ὅτι ἔθρεψεν ; ἀλλ᾽ 

ἄλλη ἔδωκε μεσθούς. οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐχ εὑρίσκεται ἀνθρώπων, 
ἄνθρωπος Θεοῦ οὕτως γεννηθεὶς καὶ σωθεὶς παιδεύεται τὰ Αἰ- 

ς ἔριυψαν (οά. 
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’ὔ ὸ Ἁ 4 Φ ὃ ΄ 5 - Ά 3 ω ’ 
γνπτίων᾽ σοφὸς γὰρ ἦν ὁ παιδεύων καὶ γὰρ ἐν τοῖς πολέμοις 

’ « “ ΄ Φ᾿ Φῳ δῷ 9 πέμπονται οἱ κατασκύποιντεί, να πρῶτον Ὑ σθὴ τῶν ἄντικει- 
Ἁ 9 ν ΩΣ 

μένων τὰ ἐνθυμήματα, καὶ οὕτως καταρχὴ γένηται τῆς μάχης" 
ἐπεὶ οὖν ἤμελλε κατ᾽ Αἰγυπτίων καθοπλίζεσθαι Μωῦσῆς, εὐσεβῶς 
φ ᾽ “ 3 ’ Ύ Α 3 [4 ’’ - 
ὑπεβλήθη τοῖς Αἰγνπτίοις, να τὰ Δίγνπτίων κατασκοπκήση, καὶ ὁ 

νι 3 ’ ’ 
Θεὸν ἀνθρώπων προτιμήση. 

ΔῚ Ἐ θ ’ δὲ 3 “- 3 (λ 5: Ν ς 9 ’ 

κτεθέντος δὲ αὐτοῦ, ἀνείλετο αὐτὸν ἡ θυγατὴηρ 
’ 

Φαραώ" 
Τοῦ Χρεσοστόμου. Οὐδαμοῦ ναὸς, οὐδαμοῦ θυσία, τοσούτων 

οἰκονομιῶν γενομένων' καὶ ἀνετράφη ἐν οἰκῷ βαρβαρικῷ. 1ο 
’ 25 Α ἴω ’ 

Καὶ ἀνεθρέψατο αὑτὸν ἑαυτῇ εἰς υἷον. 
Τοῦ αὐτοῦ. Καὶ παιδεία καὶ γράμματα' τεσσαράκοντα ἔτη 

3 ““ Ν δ] 3, 3 φω -“ 4 “ 3 9 7 

ἣν ἐκεῖ: καὶ οὐκ ἐάλω ἐκ τῆς περιτομῆς" ὅρα πὼς εν ἀσφαλείᾳ 
Ὑ Α ) ,ου “’᾿ Ἂς ΟΡ Λ δ,,., ὅϑγϑϑο», ΄ 
ὄντες τὰ αὐτῶν παρορῶσι" καὶ οὕτως καὶ ἰωσήφ᾽ ἰν ετέρους σω- 

σωσιν. 8 

Ἀμμωνίου. Οὔτε Μωῦσῆς. οὔτε οἱ περὶ ᾿Ανανίαν καὶ Δανιὴλ 

ἔμαθον ἄν τὴν ξένην παιδείαν, εἰ μὴ ἀνάγκη καὶ βίᾳ δεσποτῶν. 
, Α 3 δ] Ἁ 3. .ὦ ,ὔ ΜΝ 3 4 »ν Η͂ λ. 

καὶ γὰρ ἐν οὐδεν; αὐτῇ κέχρηνται" εἰ μή που εἴποι τις, ὅτι καλὸν 
"“ Ἧ Ν ἃ 3 ὔ Ἀ . ’ὔ 9 4 

μαθεῖν πρὸς τοῦ ἀνατρέψαι τὰς ἐκείνων ἀπάτας. 

Διδέμου. ᾿Εκ τοῦ προκειμένον φανεροῦται, ὡς οὐκ ἀποβλητέα 10 
Ἂν, ,),,,  λιφς.. »ν ΚΥΚ “ “- “ ᾿ ν΄ 2 
πάντη ἐστιν ἡ τῶν ἔξωθεν τῆς γραφῆς παίδευσις" τρόπῳ γὰρ ἐγ- 

κωμίου εἴρηται, ὡς “ ἐπαιδεύθη Μωῦσῆς πάση σοφίᾳ Αἰγυπτίων" 

καὶ περὶ Δανιὴλ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἝἙ βραίων, ὡς ὑπερέβαλον 
͵ 9 φ᾿ ’ 4 " "υ ᾽ 3 ͵ 

πάντας ἐν τῇ Χαλδαίων φιλοσοφίᾳ καὶ ταῖς συγγένεσιν ἐπιστή- 
Ψ Ν ’ ͵ “ " ’ ψφΝ 

μαις. ὁρὰ δὲ τούτων λεγομένων, πὼς δε; προσέρχεσθαι τοῖς ἄλλοις 25 

λογικοῖς" δεῖ γὰρ ἐπ᾽ ὀλίγοις αὐτοῖς προσέχειν τῇ θεοπνεύστῳ 
“ὦ Ὁ ͵ τ Ἁ Ά ἐς Ν Ἂν Ἁ 4 ͵ 39 .] - 

γραφὴ ἐμμένοντας" τὸ γὰρ “μὴ πολὺς ἰστι πρὸς ἀλλοτρίαν, οὐ περί 
Ν ’ 3 νΣ) » ᾿ ,ὔ Ν 3 

γυναικὸς συνοικουσὴς ἀγδρὶ, ἀλλὰ τοιαυτῆς σοφίας εἰρηται" ἀλλο- 
[4 Ἁ Ν 9᾽ᾺΝ Ν ’᾽ “ 3 ’ 

τρίᾳ γὰρ γυναικὶ, οὐδὲ κατὰ πόσον προσέρχεσθαι, ἀβλαβές. 

. 9 Ἶ .“. “᾿ ᾽ Π . 3 
22 ' Καὶ ἐπαιδευθη Μωῦσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων" ἣν 3. 

Ἀ 3 ἤ "ν 5 ΄΄ι Ἁ 3 

43 δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ. ὡς δὲ ἐπλη- 
σι 2. “ι Ἁ ᾽ 

βουτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρονος" 

Τοῖ Αγίου Κυρίλλου. Τοιγάρτοι καὶ ἔφασκεν ὁ Χριστὸς, “ οὐκ 

ἀ τῷ (οα. 
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“ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ" 
5».ω͵ῳ΄΄΄ὉΝ ε» “3.6 Φ , 

αὑτῶν γὰρ αἱ ἐπωγγελίαι" αὐτῶν οἱ πατέρες. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ἢ γὰρ οὐχὶ τὸν ἐκ Θεοῦ Πατρὸς Λόγον ἐν τοῖς 
καῇ ἡμᾶς γεγονότα, τουτέστιν ἄνθρωπον μονονουχὶ ἐκβεβηκέναι 
δώσωμεν ἔξω τὲ γενέσθαὶ τῆς θεσπρεποῦς εὐκλείας ἐροῦμεν εἴπέρ 5 

ἐστιν ἀληθὲς, ὅτι πλούσιος ὧν ἐπτώχευσε, καὶ καθῆκεν ἑαντὸν εἰς 
κένωσιν. 

᾿Ανέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ἐπισκέψασθαι τοὺς 
ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. 

Σχόλιον. Ἀδελφοὺς καλεῖ αὐτοὺς, οὐ διὰ τὴν σάρκα τοσοῦτον 16 
μ νι Ν 3 ,. κ ὅσον διὰ τὴν διάθεσιν εἰς αὐτόν. 

4 Καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον, ἡμύνατο καὶ ἐποιήσατο 
3 δί ΄-΄- “2 , Ν Αἱ 4 5 

ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον 
“ 5 “σ 

15 ἐνόμιζε δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς 
διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσι σωτηρίαν αὐτοῖς" οἱ δὲ οὐτς 
συνῆκαν. 

Κλήμεντος Στρωματέαχ. Φασὶ δὲ οἱ μύσται λόγῳ μόνῳ 
3 "“ Α 9 », 4 ’ὔ ἰκά 3 φ. , ἢ μ 

ἀνελεῖν τὸν Αἰγύκτιον, ὡσπερ ἀμέλει ὕστερον ἐν ταῖς Πράξεσι 
, 4 ’ »᾽ δῷ “Ὃ 4 Ν 

φέρεται, τοὺς νοσφισαμένους τῆς τιμῆς τοῦ χωρίον καὶ Ψευσα- 

μένους, λόγῳ ἀποκτεῖναι. : 20 

26 Τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὥφθη αὑτοῖς μαχομένοις, καὶ 
συνήλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών. 

ΕΥ̓ΣΕΒίοΥ ἐπισκόπου Ἐμίσησ. Εὗρε δὲ οὐχ ὃ ἐζήτει, ἀλλ᾽ 

ἀδελφὸν πρὸς ἀδελφόν' παρήει μέσος, οὐκέτι τὸν ζῆλον κινῶν, ἀλλὰ 

νουθεσίαν προεβάλλετο' μὴ ἀδίκει, φησὶν, ἀδελφός ἐστιν ὃν ἀδι- ας 

κεῖς" προεβάλλετο τὴν προσηγορίαν, ἵνα δυσωπήσῃ τὴν προσ- 

Ἰγορίαν. 
Ἄνδρεν, ἀδελφοί ἐστε ὑμεῖς" ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλή- 

λους : 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἀνεῖλε Μωῦσῆς, οὐ θυμῶ εἴξας οὐδὲ ὀργῇ νικηθεὶς, 30 

ζηλῷ δέ πᾶν δὲ ὃ ἂν γένηται εἰς λόγον Θεοῦ, εὐσέβεια" κἄν φόνος 

ἥ διὰ Θεὸν, οὐκ ἔστι φόνος. ὁ γοῦν Φινεὲς δύο. ἐν μιᾷ χειρὶ 
φονεύσας, ἤκουσεν, ἀνέστη Φινεὲς, καὶ ἐξιλάσατο, καὶ ἐκόπασεν ἡ 

α 
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θραῦσις" διάφορος γὰρ ἡ προαίρεσις φονέως καὶ εὐσεβοῦντος" καὶ 
ΝΥ φῷ Ἁ ’ ᾿Ἶ φῳ 4Ἁ Φ ’ τῷ Φι ’ ἃ 

τὸ πρᾶγμα τὸ γενόμενον διὰ τοῦ Φινεες ἱερωσύνη μᾶλλον ἢ φόνος 
“ Ἁ 2 φ ᾿ω Ψ ’ὔ Η “ 7 " 

τοσοῦτον γὰρ ἰσχυσεν ὁ διπλοῦς οὗτος φόνος, ὅτι τοῦ θανάτου ἐπι- 
,ὕ 4 } Ν ».»,. 9 Φ 4 ἃ ᾽ 

νεμημένου τὸν Ἰσραὴλ δι ἀσέβειαν, ὅπερ ἴσχυσε τὸ θυμιατήριον 
“. , 3 .Ὶ Φω ἱκώ ’᾽ “ Ἁ φ 9, 

τοῦ πατρὸς Ἀαρὼν, τοσοῦτον ἰσχυσε φόνος, μᾶλλον δὲ ἡ εὐσέ- 5 
Ἃ 39. »ς ἢ ἃ Ἀ 9 ᾽ὔ » 3 , ὔ 

βεια. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Ἃ δὲ ἐποίει, αἴνιγμα ἦν, ἀγνοόυμιένων 

πραγμάτων" τὸ γὰρ γενόμενον τοῦτο σημεῖον ἦν, ὅτι μέλλει ὃ 

Θεὸς διὰ Μωσέως Αἰγυπτίους ἀποκτενεῖν, τοὺς δὲ λεγομένους 

ἸΙσραηλίτας σώζειν. 

Ἁ ΄΄ο ν [4 ’ 5 Ν 4 ᾿ 47) ὋὉ δὲε ἀδικῶν τὸν πλησίον, ἀπώσατο αὑτον, εἰπὼν, τοῦ 
᾽ ’ὕ ν , , »,} ε. α Ὗ 

,8τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν; μὴ 
3 “- Α ῇ ἃ , » κα 4 ᾿ ᾿ 
ἀνελεῖν με σὺ θέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες χθὲς τὸν Αἰ- 

΄ 

γυτπτιον : 

Τοῦ Χρνυσοστόμου. Πάλιν περὶ τὸν εὐεργέτην ἀγνώμονας 
’ ’ὔ Α ’ 6. νΝ “. “ ’ὔ 3 Ν 3 ’ 

δείκνυσι καθάπερ γὰρ τότε ὑπὸ τοῦ κακῶς παθόντος Ἰωσηφ ἐσώ- τς 
΄ Ἁ » ΟΝ νυ. “ ’ὔ 9 ’ .-«- 

θησαν, ουτω καὶ γὺῦν νπὸ τοῦ κακῶς παθόντος ἐσώθησαν, Μωῦσέως 
λέ Ν ,΄ἦΛ] 3 Ν 5 ἴλε 3 ὃν ῶ 7 τι: “ λ ’ 3 λ ᾿ 
ἔγω" τί γὰρ εἰ μὴ ἀνεῖλεν αὑτὸν τῷ πράγματι; τῷ λόγῳ ἀνεῖλεν 

ὥσπερ κἀκεῖνοι" κἀκεῖνοι μὲν ἐκ τῆς γῆς αὐτῶν εἰς ἀλλοτρίαν 
ἀπέδοντο οὗτοι δὲ ἐκ τῆς ἀλλοτρίας εἰς ἀλλοτρίαν φνγαδεύουσι' 

κἀκεῖ μὲν τροφὴν ἀποφέρονται, ἐνταῦθα δὲ συμβουλεύοντα δι᾿ ὃν 20 

ἔζη μετὰ Θεόν. Ὅρα πῶς δείκνυσιν ἐκεῖνο τὸ ὑπὸ τοῦ Γαμαλιὴλ 
“ φὃ [ἡ 

εἰρημένον" ὅτι “ ἐὰν ἡ ἐκ Θεοῦ, οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτό." “Ὅρα 
Α ᾿] ᾽ “ 9 ’᾽ 9 7 ᾽ 

τοὺς ἐπιβουλενομένους τῶν ἐπιβουλευόντων αἰτίους σωτηρίας γινο- 

μένους" τὸν λαὸν ἑαυτῷ ἐκιβουλευόντα, καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ἐπι- 
,ὔ ν ΚΟ , ν . ») 9 3. Ν Ν 

βονλενόμενον, καὶ οὕτω σωζόμενον. λιμὸς οὐκ ἀνάλωσεν αὑτοὺς" καὶ ἃς 

οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ δι᾿ ἐκείνον ἐσώθησαν τοῦ προσδοκηθέντος ἀπόλ- 

λυσθαι" πρόσταγμα βασιλικόν" καὶ οὐκ ἀνάλωσεν αὐτοὺς, ἀλλὰ τότε 
τωἅ Ἁ ΝΥ Ἁ φ“Ὥ “Ψ 3 “ 9 9 ς 2.Ἂ ἈΝ 3 ’ 

μᾶλλον καὶ ηὔξανε τὸ πλῆθος, ὅτε ἐκεῖνος ἀπέθανεν ὃ εἰδὼς αὐτούς" 

τὸν Σωτῆρα αὐτὸν ἠβουλήθησαν ἀνελεῖν, καὶ οὐδὲ οὕτως ἴσχυσαν. 
Ὁρᾶς ὅτι δ ὧν ὁ διάβολος ἐπεχείρει καταλύειν τὴν ἐπαγγελίαν 30 

ἰον “Ὁ Α ’ 3.1 Ἁ Ῥ εήἤ Ω͂ Ἁ ϑΝ τοῦ Θεοῦ, διὰ τούτων ἡνξετο. Καὶ μεθ᾽ ἑτέρα---:-Ὅρα τὰ αὐτὰ 
.ὔ ἃ - » νν ἐς .’ ΝΜ 
βήματα, ἃ πρὸς τὸν Χριστὸν ἐλεγον. “τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα 

“ καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς ;᾿ οὕτως ἔθος ᾿Ιουδαίοις ἀδικεῖν εὐεργε- 

τουμένοις. 
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Κτιρίλλου ἈΛΕΞΑΝδρεῖας. Ἐνεκαλεῖτο μὲν ὁ θεσπέσιος Μωῦ- 
ο ᾿ 3 ᾿ : 2. Ὁ, Ὡ ᾽; 593 ΄ 

σῆς ὡς ἀνελὼν τὸν Αἰγύπτιον, καίτοι θλίβοντα καὶ ἐγκείμενον" 
’ὔ ὃὲ Υ̓͂ 3 Ν ς Ἁ » Ἁ καταχωννύων δὲ ὥσπερ εἰς ἄβυσσον ὁ Χριστὸς τὰ πονηρὰ δαι- 

͵ 4Ἁ “ φ “Ὁ Α 4 ςΦ ἢ Ἁ 4 

μόνια, καὶ τῆς καθ ἡμῶν τυραννίδος καὶ οὐχ, ἑκόντα μεθιστὰς, διὰ 

τούτων ἔχόντων ἐκπέμπειν αὐτὰ, καίτοι δέον ἐπὶ τούτῳ θαυμά- ς 

ζεσθαι, ἔφασκον, ““ οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν 

“ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντα τῶν δαιμόνων." 
Ε; 4 ΄ι σι ᾽ ’᾽ 

19. Ἔφυγε δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. 
Τοῦ Χρισοστόμου. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ φυγὴ ἔσβεσε τὴν οἰκονο- 

’ Φ ὙΞ ϑὰ ελ9 
μίαν ὥσπερ οὖν οὐδὲ ὁ θάνατος. 1ο 

Εὐσεβίου. Μηδεὶς ἡμῶν ἔστω φίλος τῶν τοῦ Θεοῦ ἐχθρῶν" 
ὅσον γάρ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν, τοσοῦτον μισεῖ τοὺς ἀντικειμένους 

- Θεῷ. 
Κ 4Ἁ 3 ’ ’’ 3 [ων ΜἝ ὃ Α φ ᾽ ’;’ 

αἱ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Νίαδιαμ, οὗ ἐγέννησεν 
«" 

υἱοὺς δύο. 15 

Τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Μετακεχώρηκεν τοίνυν ἐκ τῆς Αἰ- 

γνετίων εἰς Μαδιὰμ ὁ Μωὺῦσῆς" ἐν ἴσῳ δὲ τρόπῳ καὶ ὃ Χριστὸς 

ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ὔ ζω [4 σι 

3020 Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσαράκοντα, ὠφθη αὐτῷ 
᾿ “ς.» ἢ “ς΄ κ᾿ “κ᾿ , 3 Α 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ᾿Αγγελος Κυρίου ἐν πυρὶ 1ο 

Ἃ ΄᾽ Ά Φο ἴω Α 

38: φλογὸς βατου᾽ ὁ δὲ Μωῦσης ἰδὼν ἐθαύμαζε τὸ ὅραμα; 
, ζο “ ’ 

προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ Κυ- 
’ 

ρίου πρὸς αὐτὸν" 
“- 7’ φ “Ὁ Ω͂ 3 ’ ΄ Ω͂ , Τοῦ Χρισοστόμου. Ὁρᾶς ὅτι οὐ διακόπτεται χρόνῳ" ὅτε γὰρ 

. Κ᾽ 5 ͵ “ Ἢ ΄ ν “ἷ͵ᾶ. 3 ἢ φυγὰς ἦν, ὅτε ξένος, ὅτε πολὺν χρόνον ἐπὶ τῆς ἀλλοτρίας πεποι- 5 
, ς ».»ϑ 2 δό, ς Ἁ «οἷν ὦ δύ , 

ἥκεις, ὅτε οὐκέτι προσεδόκησεν ὡς καὶ παῖδας ποιῆσαι δύο, τότε 

ἄγγελος αὐτῷ ἐπιφαίνεται" τὸν νἱὸν τοῦ Θεοῦ καλεῖ, καθάπερ καὶ 

ἄνθρωπον, ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐκ ἐν ναῷ" ὅρα πόσα γίνεται θαύματα' 
Ἁ ᾽ “Ὁ ’ 9 "“ ΄ Ἁ ὍΛ » 3. .ὦ “[ζν»ἢ καὶ οὐδαμοῦ ναὸς οὐδαμοῦ θυσία' καὶ οὐδὲ ἐν αὐτῇ τῇ ἐρήμῳ 

ἀλλ᾽ ἐν βάτῳ. 30 
᾿Ἶ “- ὔ νι 4 

32: Ἐγὼ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων σου, ὃ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ 
ε Ν Α ἃ ’ 0 Θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ. 
Τοῖ δύτοῦ. Ἰδοὺ καὶ φωνῆς ἠξιώθη ἰδοὺ πῶς δείκνυσιν, ὅτι 

ο 8,ςο. 

ᾳ 2 
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αὐτός ἐστιν “ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾿Ιακώβ." “ ὁ μεγά- 
“ὁ λῃς βουλῆς Ἄγγελος" ἐνταῦθα δείκνυσι τὴν φιλανθρωπίαν ὅσην 

ποιεῖται ὃ Θεός. 
Κτρίλλονυ. Ἄθρει τοῦ νόμου τὸ ἀδρανές" ἐμφανίζει μὲν γὰρ 

ἑαυτὸν ὁ τῶν ὅλων Θεὸς, ἀλλ᾽ ἐμφανὴ καθιστάντος ἀποστρέφει τὸ 9 
πρόσωπον ὁ Μωὺῦσῆς" σημεῖον δ᾽ ἂν γένοιτο καὶ τοῦτο ἡμῖν ἐναργὲς, 
τοῦ μὴ δύνασθαι τοὺς νἱοὺς ᾿Ισραὴλ τὴν θεοπκρεπὴ τοῦ Ὑἱοῦ κατα- 

θρῆσαι δόξαν, ἑαυτὸν ἐμφανίζοντος καὶ μονονουχὶ προσάγοντος ἐπί- 
γνῳωσιν. 

ΕἸΣΕΒίου ἐπισκόπου Ἐ μίσης. Ἔκ βασιλείων ἐξελθὼν, ποι. τὸ 

μὴν ἐν ἐρήμῳ ἐγένετο, καὶ οὐκ ἤχθετο" εἴ τις γὰρ θέλει σῶσαι 
τὴν ἀγαπὴν καὶ τὸ φίλτρον τὸ περὶ Θεὸν, εἴτε ἐν πενίᾳ σώζεται, 

εἴτε ἐν πόλεσι διαφυλάττεται, εἴτε ἐν δεσμωτηρίῳ, οὐκ ἀγανακτεῖ" 

ἔχεις τούτον ἐν τῇ γραφῇ τὰ παραδείγματα. 

ἜἜντρομος δὲ γενόμενος Μωῦσῆς οὐκ ἐτόλμα κατα- τς 

νοῆσαι. 
Διδέμου. Εἰ καὶ μὴ αὐταῖς λέξεσι φέρεται ἐν τῇ Ἐξόδῳ ἡ 

κειμένη φωνὴ, ἀλλ᾽ οὖν ἰσοδυναμος κεῖται" οὐ πολὺ γὰρ διοίσει τὸ 
ἔντρομος τὸ ““ ἔμφοβες δὲ γενόμενος Μωῦσῆς"" λέγεται δὲ ταῦτα 

περὶ τοῦ κατὰ τὴν βάτον ὁράματος, μεγούσης τῆς αὐτῆς διαφορᾶς τοῦ 10 

φοβερεῦ καὶ ἐμφόβοεν, καὶ ἐν τῇ διηγήσει τῇ περὶ τοῦ ὅρους Σινᾶ" 
τὸ γὰρ ἐν τῇ πρὸς ᾿Ε βραίους λεχθέν" “ καὶ οὕτω φοβερὸν ἦν τὸ 
““ φανταζόμενον περὶ τοῦ ὄρους, τοῦτο ἐστίν" ἐπ᾿ αὐτοῦ γὰρ εἶπε 

Μωῦσῆς: “ ἔμφοβός εἶμι καὶ ἔντρομος" ἐκ παραλλήλον ταῖς 

λέξεσι χρησάμενος" “ἀλλ᾽ ἀπώσαντο, καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς :ς 
“καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγνπτον." 

33 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος, λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν πο- 
δῶν σου. 

Κτρίδλου,. Νεκρότητός τε καὶ φθορᾶς τὸ χρῆμα σημεῖον" 
εἴπερ ἐστὶ πᾶν ὑπόδημα ζώον λείψανον τεθνεῶτος ἤδη καὶ κατ- 30 

εφθαρμένον" ἀπκράσιτος οἷω ὁ Χριστὸς τοῖς ἐν νόμῳ καὶ παιδαγω- 
γικῇ λατρείᾳ' προσαπονίζεσθαι γὰρ ἀνάγκη τὸν μολνσμὸν, καὶ 
τὸν ἐκ τῆς ἁμαρτίας προαποτρίβεσθαι ῥύπον. 

Σετήρου, Δεῖ γὰρ ὡς ἀληθὼς πάσης νεκρᾶς καὶ σαρκικῆς 
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Φ Ψ 4 ’ “ » Ν » ἢ “᾿ ’ὔ’ 

φαντασίας ὥσπερ ὑποδημάτων τινῶν λῦσαι, τὸν ἐπί τι τῶν θείων 

δεωρημάτων ἀναβῆναι πειρώμενον νοῦν. 
ε Ἧ ; 3 φΦιψῳ' “,ιφῳ ’ 3 [4 

Ο γαρ τοπος ἐν ᾧ ἐστηκας, γὴ αγία ἐστίν. 
συ 7 9 “Ὃ , λο ’ Υ̓͂ “Ρ 9 Τοῦ Χρυσοστόμονυ. Οὐδαμοῦ ναός, καὶ ὁ τόπος ἅγιος τῇ ἔπι- 

᾽ Δ. 594 ’ὔ [ “ “ 7 “᾿ 

φανείᾳ καὶ ἐνεργείᾳ τοῦ Χριστοῦ" πολλῷ θαυμασιώτερον τοῦτο 5 
"“Ὃ ’ὔ 9 Ὁ 7 “ ς ’΄ 9 ὮΝ Ν 9 “-΄.3 7 

τοῦ τόπου ἐν τοῖς Αγίοις τῶν Ἁγίων" ἐκεῖ γὰρ οὐδαμοῦ ἐπεφάνη 
Φ [4 9 “Ὁ Ω͂ Ν ᾽ὔ .ο. ὅῳ 4 

οὕτως Θεός" οὐδαμοῦ οὕτως ἔντρομος γέγονε Μωῦσῆς" εἶτα ἡ 

κηδεμονία πολλὴ “ ἰδὼν εἶδον," καὶ τὰ ἑξῆς. 
3 ἉἍ ’ σε ᾿ σφ΄ ΄-ἠ ’ 

34 ᾿Ιδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, 
΄΄ι ΄-- ΄“ ’΄ καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα" καὶ κατέβην ἐξε- το 

, 3 ’ Η Ν “᾿ “. 3 ᾽ ᾽ ΕΣ λέσθαι αὐτοὺς" καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστείλω σε εἰς Αἴ- 

γυπτον. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα πῶς δείκνυσιν ὅτι καὶ διἶ εὐεργεσιῶν, καὶ διὰ 
’ ν Ν 7 3. », » Ὁ ,., ὅδ ὦ » ν" κολάσεων, καὶ διὰ θαυμάτων ἐπήγετο αὐτούς" οἱ δὲ οἱ αὐτοὶ ἧσαν' 

ὅτι πανταχοῦ πάρεστι ὁ Θεὸς ἐμάνθανον. ταῦτα ἀκούοντες, ἐν ταῖς τς 
’ , 25." ᾽ . ίέ Ν σο “ 9 ὦ θλίψεσι πρὸς αὐτὸν καταφεύγωμεν" ““ καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν 

“ ἥκουσα, φησί οὐχ ἁπλῶς διὰ τὰς συμφοράς" εἰ δέ τις λέγοι, 
τίνος ἕνεκεν αὐτοὺς εἴασε κακωθῆναι ἐκεῖ ; μάλιστα μὲν οὖν αἱ 

͵ ᾿ ’ , - ’ . οι} νι ἢ Υ 
κακώσεις παντὶ δικαίῳ αἴτιαι μισθῶν γίνονται" εἶτα δὲ τίνος ἕνε- 

κεν αὐτοὺς ἐκάκωσε; ; τὴν δύναμων αὐτοῦ δείκνυσιν ὅτι δύναται" καὶ 1ο 
9 "“- ’ 3 5 Ὁ Ἁ 2 ᾿ 7 [.4 “᾿ 

οὖ τοῦτο μόνον, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ αὐτοὺς παιδεύση. “Ὅρα γοῦν ὅτε 
᾿ " ῴκουν ἐν τῇ ἐρήμῳ, τότε ἐλιπάνθησαν, ἐπαχύνθησαν, ἐπλατύνθη- 

3 ’ ἂ - - νΥν',ὦ 9 “ ’ Ἁ σαν, ἀκελάκτησαν᾽ καὶ πανταχοῦ ἡ ἄνεσις αὐτοῖς κακόν διὰ 

τοῦτο καὶ ἐξ ἀρχῆς τῷ Ἀδὰμ ἔλεγεν, ““ ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπον 

“σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου" 
ἐλβό 3 5. 9 ] ’ὔ “ Θ Ὁ ’ Ν δ ἐλθόντες εἰς ἀνάπαυσιν, εὐχαριστήσωσι τῷ Θεῷ" μέγα γὰρ ἡ 

ὔ ’᾽ “ ’ 

θλίψις ἀγαθόν ἄκουε γὰρ τοῦ προφήτου λέγοντος" ““ ἀγαθὸν μοι, 

“ Κύριε, ὅτι ἐταπείνωσας με" εἰ δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ θαυμα- 
᾽ς» , ς ’ “ὀ “᾿ ς ο στοῖς ἀνδράσι μέγα ἡ θλίψις, πολλῷ μᾶλλον ἡμῖν. 

Κι Ἁ “.“. “᾿ ἃ 3 ’ [4 

35 Τοῦτον τὸν Μωῦσὴῆν ὃν ἠρνήσαντο, εἰπόντες, τίς σε3ο 
’ ἊΥ Ά 8ϑι»  6ε σι  κ" 

κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν ; τοῦτον ὃ 
Ἀ ἵ Ἁ ’᾽ 

Θεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ 
μὴ ’ὔ “5 ’ ϑ “΄ἷὦ΄ἴ. 39 “ ’ 

Αγγέλουν τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βατφ. 
᾿Ενταῦθα μὲν δοκεῖ περὶ τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων λέγειν" λέγε- 

Ἀν 9 “᾿ φὸ ’ 

καὶ να εκ τῆς πολλῆς κακώσεως 25 
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Ἁ .᾿ ΥΩ μ Θ ται δὲ περὶ πάσης τῆς φύσεως, ἧς ἕνεκα σάρκα λαβὼν κατέβαινεν 
Ψ 4 4 δ δ “ Ὡς ϑι.«9 Ὁ 4 ῇ 
ὅπερ οὐ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ Μωῦσεως, ἀλλ᾽ ὕστερον ἐνδημήσαν- 

τος τοῦ Υἱοῦ γεγένηται. 
Ἀπολέσθαι τὸν ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξουθενηθέντα' τοῦτον ὃν π 7 νὴ αρητή- 

ἃ “ ς , 3 “ 4 9 ς , νΝ 2. ν΄ 
σαντοῦ, τοῦτον ὁ Θεὸς ἐγείρας ἀπέστειλε καθάπερ καὶ αὕὅτοῖι 5 

’ὔ ἐΣ ’ 3 “Ὁ 

ἔλεγον" “ οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα"" δείκνυσιν ἐνταῦθα, 
- ΄ “ “Ὁ ’ καὶ τὰ γενόμενα, διὰ τοῦ Χριστοῦ γενόμενα. 

Ἅ Περὶ τῆς ἐξόδον καὶ μοσχοποιΐας τοῦ ᾿Ισραὴλ ἄχρε χρόνων Σολομῶντος 

καὶ τῆς τοῦ ναοῦ κατασκευῆς. 

φ 55“. » Ἁ 4 [4 ᾿ σι 

Οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς, ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα το 
ζω ’ “ ’ὔ ΝΥ 3 “- 

ἐν τῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν ᾿Ἔρυθρᾷ θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ 
8 ἢ Ν ’᾽ ᾿ φΦ » 3 ε -ἅ͵ἈοἨ “ ε 

ἐρήμῳ ἔτη τεσσαρακοντα' οὗτος ἐστιν ὁ Μωῦσης, ὁ 
2. “ ς σ΄ 3 Ν ᾽ ε «“« 3 ’ 

εἰπὼν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει 
᾽ Ν “᾿ σι ζω σι ’ 

Κυριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέ" 
ϑ σ΄ ’ 

αὐτοῦ ἀκούσεσθε. 15 
“ Ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμέ. 

ἐξουθενημένον ““ ὡς ἐμέ" ἐβουλήθη καὶ τοῦτον ἀνελεῖν Ηρώδης, 

καὶ ἐν Αἰγύπτῳ διεσώθη, καθάπερ καὶ ἐκεῖνος" καὶ παιδιον ὧν, ἐπε- 
’ὔ ᾿ ᾿ ’ Ψ 3 Ν ή 9 φῳῷ Ν βουλεύετο᾽ μὴ θαυμάζετε οὖν εἰ τοὺς παραιτουμένους αὐτοῦ τὴν 

΄ φ Ἁ 3 “᾿ 4 Α Ν ᾽ φ᾿ βασιλείαν ὁ Χριστὸς εὐεργετεῖ, εἴγε καὶ ἐπὶ Μωυσέως τοῦτο 10 

γέγονε" καὶ οὐχ ἁπλῶς αὐτοὺς ἐξείλατο, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐρήμῳ διά- 
γοντας. ὁρᾶς ὅτι δι αὐτοὺς ἐκεῖνα τὰ σημεῖα ὃ τῷ Θεῷ δια- 

Ἁ ς} Ν ς ΩΝ 3 ᾽ Ἁ λεχθείς, ὁ ἐκ παραδόξων σωθεὶς, ὁ τοσαῦτα ἐργασάμενος καὶ δυνη- 

θεὶς δείκνυσι, ὅτι πάντως πληρωθῆναι δεῖ τὴν προφητείαν, καὶ οὐκ 
ἐναντιοῦται αὐτῷ. 25 

Προαναφωνεῖ γὰρ πάλαι τὴν τοῦ ἰδίου γεννήματος ἐνανθρώτησιν 
ε ν ᾿ 2. ΝΟ ΨΦΨ , »,) ὁ ὦ ὔ 3 
ὁ Θεὸς καὶ ]Πατήρ' καὶ ὅτι δεύτερος ἐφ᾽ ἡμᾶς νομοθέτης ἀνα- 

δειχθήσεται" λαλήσας μὲν πάλαι τοῖς ἀρχαιοτέροις αὐτὸς δι᾽ 

ἀγγέλων τὸν νόμον" ἐν δὲ τελευταίοις τοῦ αἰῶνος καιροῖς αὐτουρ- 
γὸς εἰς ἡμᾶς ἀναδεδειγμένος, καὶ καινῆς χρηματίσας διαθήκης 30 
2 

ἄγγελος. 

Φ.-(: ἢ» 3 ε 2 3 ΄“΄'ἷ,Σ ’ 2 “΄σ»» ἢ 

Οὗτος ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ἁ παραιτήσαντο Οοα. 
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3 ΄“ἷἝ“ ὃ ’ σε σ΄ » α«ἷὦὦὦ 3 “ὔ,ἿΤΝ ΄“- 

μετὰ τοῦ Αγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὧρει Σινᾶ 
΄ε ξζ ς ΄΄εὰ 

καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Πάλιν οὐδαμοῦ ναός" οὐδαμοῦ θυσία 

δείκνυσι δὲ ὅτι οὐχὶ σημεῖα ἐποίησε μόνον, ἀλλὰ καὶ νόμον ἔδωκεν, 
Υ͂ “Ὃ “. ξο 

ὥσπερ ὃ Χριστός" καθάπερ καὶ οὗτος πρῶτον σημεῖα ποιεῖ, καὶ 5 

τότε νομοθετεῖ, οὕτω κἀκεῖνος" καὶ οὗτος ἠπίστατο, κἀκεῖνος" ἀλλ᾽ 
4 Ν 4 “0 Ἁ φ ἃς. 9 ς οῸΦ “4 4 φῳ εο εδᾳο 

οὐκ ἤκουσαν αὐτοῦ. Και μετ᾽ ὁλίγα---- Ορᾶς ὅτι ἐκεῖθεν ἡ ῥίζα 

καὶ ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ιουδαίων ἐστί “ μετὰ τοῦ Αγγέλου," φησὶ, 

“ τοῦ λαλοῦντος αὐτῶ" ἰδοὺ πάλιν αὐτὸν φησὶ τὸν νόμον δε- 
’ ᾿ 4 9 9 ὦ Ὁ ς “ὡ«ζ9 ’ 9 “«" 9 .39 δωκέναι" εἴγε μετ᾽ αὐτοῦ ἦν ““ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ" καὶ το 

μ - ᾽ ς ᾽ ἢ “ 3 “-τ«ΓἘ 
ἐνταῦθα θαύματος ὑπομιμνήσκει μεγάλον, τῶν ἐν τῷ ὁρει γεγενὴη- 

μένων. 

Διδέμου. Ἧ προκειμένη λέξις δηλοῖ, ὡς οὐ μόνον τοπικῶς 
Ἴ [ά 7 Ἁ ’ ΄ . Ὗ γ “Ὁ 3 εἰναι συμβαίνει κρείττοσι καὶ χείροσι χωρίοις ἔξω γὰρ τῆς Αἰ- 
᾿ Ν ’ μ᾿ μ ν, ε ’ὔ “ , ᾽ 5. οὦ γύετον κατὰ τόπον ὄντες, οἱ περὶ ὧν ὁ λόγος, τῇ διαθέσει ἐν αὐτῇ τ5 

ὑπῆρχον. οὐκ ἀποστήσαντες τὴν γνώμην ἑαυτῶν τῶν Αἰγνπτιακῶν 
ἽἼΛὋ “ γ) ὦ 7 9 Ἁ Ὶ ΛΝ.» 3 ; ες ς 

ἐθῶν, τῆς αὐτῆς. νοήσεως ἐστι καὶ τὸ ἐν Εὐυαγγελίῳ, “ ὅπου ὁ 

ὡ θησαυρὸς, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία" οὐ πάντως τοπικῶς ἐκεῖ ὄντος, 
μὰ Ν ᾿ 7 Ἁ “- Υ 4 Ν “ ὰ 

ὅτου τις ἔχει τὴν γνώμην" πολλοί γοῦν ἔτι ἐπὶ γῆς ὄντες θησαυ- 

ρίζοντες κατάλληλα τῷ οὐρανῷ, ἐκεῖ τὴν καρδίαν ἔχουσι. ἀλλὰ 20 
5)», ωὖ ΄ ς , ᾿, " ,ὔ Ύ 

κἀκεῖ ἔτι τυγχάνοντες, οἱ παραβάντες Ἄγγελοι τὴν διάθεσιν εἶχον 
. “ “ὦ. . Ὁ] ’ ΔΛ» 9 ων ϑ “ 3 Ν . ’ 

ἐν τῇ γῆ᾽ ᾧ ἐξηκολούθησε τὸ ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν αὐτοὺς ἐρρίφθαι. 
ἃ 34. 2 , ζω “κ“- ε «“«ὶ φΦ 3 3 ’ 

390 Ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ὑμῖν᾽ ᾧ οὐκ ἠθέλη- 
. ’ ’ ’ ΄“ 

σαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Τί ἐστὶ λόγια ζῶντα ; ὧν τὸ τέλος διὰ 2: 

’ 9 ’ Ν Ἁ ’ἤ’ , λόγων ἐδείκνυτο, ἤτοι τὰς προφητείας λέγει. 
’ ’ σ΄ 

Ἀλλ᾽ ἀπώσαντο, καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις 
“. " 

αὐτῶν εἰς Αἰγυπτον. 
Τοῖ αἰτοῦ. Ἔνθα ἔστενον, ἔνθα ἐβόων, ἔνθα τὸν Θεὸν ἐκά- 

λουν. 40 
Π ᾽; 5 Α ᾽ ς «“- Ἁ ς 

490 Εἰποντες τῷ Δαρῶν, ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προπο- 
ἤ « “" ε , “.“΄ “᾿ φ ἃ 9. ἢ 

ρεύσονται ἡμῶν. ὃ γὰρ Μωῦσης οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν 
ς ΦΖ᾿ 9 ΄“΄“ 4 ζὔ 3 Ψ ’ 9 ὔ 3 κι 

ἡμᾶς ἐκ τῆς ΔΑίγυπτου, οὐκ οἰδαμεν τὶ ἐγένετο αὐτῷ 
΄΄- « ’ ’ὔ Α, 3 2 

ᾶ4ι καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήηγα- 
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, [αὴ ᾽ 2 ’ ! 2 »᾿». ΜΝ 
γον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις 

΄᾿ὰ ζω. 3 φσι 

Τῶν» χέέίρων αυτοων. 

Ἂ τῆς ἀνοίας, “ ποίησον," φησὶν, ἵνα “ προπορεύσωνται ἡμῶν" 

ποῦ; εἰς Αἴγνπτον. Ὅρα πῶς δυσαποσεάστας εἶχον τῶν ἐϑῶν τῶν 
"“ ’ Α 

Αἰγνπτιακῶν. τί λέγεις ; οὐκ ἀναμένεις τὸν ἐξαγαγόντα, ἀλλὰ 5 

φεύγεις τὴν εὐεργεσίαν καὶ τὸν εὐεργέτην ἀρνῇ ν καὶ ὅρα πῶς 
φο φῳ Ἁ Ἅ ω.) 

ὑβρίζουσιν “ ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος," φησὶν, “ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ 

“γῆς Δἰγύπτον᾽" οὐδαμοῦ Θεοῦ ὄνομα ἀλλὰ πάντα Μωὺῦσεϊ ἐπέ- 
γραφον' ἔνθα μὲν ἀχαριστεῖν ἔδει, Μωὺσῆν φέρουσιν εἰς μέσον" 

ἔνθα ὃ πεισθῆναι νόμῳ, οὐκέτι Μωὺῦσὴν ἄγουσι" ““ ποίησον ἡμῖν το 

“ βερὺς, οὐκ εἶπον Θεόν᾽ καὶ μὴν τοῦτο ἄξιον θαυμάσαι, τὸ μὴ εἰ- 
“- “ “- 

δέναι" τί θαυμαστὸν, ὅτι ἀγνοεῖτε Χριστὸν, Ὁπον καὶ τὸν Μωϑσέα 
Ἁ ἣ , Ἁ “ Α [4 ’ Ν 3 9 Τὴ 

καὶ τὸν Θεὸν τὸν δεεχθέντα διὰ τοσούτων σημείων ; καὶ οὐκ ἡγνό- 

ἤσαν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρως ὕβρισαν τῷ εἰδωλοποιῆσαι. 
“ο Ἁ 

Σετηριανοῦ. Μόσχον ὃ ̓ Ισραὴλ ἔχώνευσε, καὶ Θεὸν ἠθέτησε, 15 
Ν} ’ , ’ 9 7 νΝ 4 , : λ.7) ..} ᾿, 

καὶ ἠγνόησε τὸν δεσπότην, ἀπόγνω τὸν εὐεργέτην καὶ λέγεετῷ Ααρὼν, 
4») “Ὁ Ἁ 

“ πρίησόν μοι θεούς" διατί “ ποίησον 3 εἰ δὲ “ ποίησον, πῶς θεοὶ 
᾽ Λ 

τὰ γινόμενα. οὕτως ἡ κακία τυφλώττουσα αὐτὴ ἑαυτὴν ἀφανίζει. 
Ε Λε Ἁ ’ 3 ἃ ’ 

42 Ἐστρεψε δε ὁ Θεός, καὶ παρέδωκεν αὐτοῦ λατρεύειν 
“ ΄σ“ “ 3 «᾿ς θὼ ’ 3 βιβ λ ’ 

τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ" καθὼς γέγραπται ἐν ῳιο 
τῶν προφητῶν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Εντεῦθεν λοιπὸν τὰ ἔθη ταῦτα᾽ ἐντεῦθεν 
μ 4 τ 9 Ἁ ΄σ. 9 ’ὔ , “ ’ ἃ , Α 

αἱ θυσίαι" αὐτοί πρῶτοι ἔποίησαν» θυσίας τοῖς εἰδώλοις" διὰ γὰρ 
“ 93 7 ἐς Ξ: ’ , 3 Ν Ν 2 

τοῦτο ἐπισημαίνεται, “(καὶ δποίησαν μοσχὸν ἐν Χωρηβ, καὶ αν- 
ες 2 , φ ἷδ ’ .) 23 - Ἁ ’ 9 “Ψ ’ ἤνεγκαν θυσίας τῷ εἰδώλῳ ἐπεὶ πρὸ τούτου οὐδαμοῦ ϑυσίας ᾿ς 
μ, 3 Α 7 “ὦ Ὰ ’ὔ “Ὁ Ἁ .] ᾽ 

ὄνομα, ἀλλὰ προστάγματα ζῶντα, καὶ λόγια ζῶντα. καὶ ευῴραι- 
8 Ά ὃ "ἴ φῷ λε ’ 

νοντοῦ, φησι, διὰ τοῦτο καὶ εορταί. 

Τὸ ““ παρέδωκεν ἐνταῦθα εἴασεν ἐστίν. 

ἘΞ ἀνεπιρράφου. Τὸ “" παρέδωκεν" ἀντὶ τοῦ εἴασε κεῖται, ὡς 

καὶ ἐν τῷ Ἀποστόλῳ “ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, 30 

ἀντὶ τοῦ εἴασε παραδοθῆναι. λέγει οὖν, ἐπειδὴ τοῦτον εἶχον οἱ Ιουδαῖοι 
Ὺ , Ἁ ’᾽ “ ΄ Ἁ Ἁ ἘΝ ’᾽ ᾿ 

τον πόθον, τὸ λατρεύειν τὴ κτίσει παρᾶ τὸν κτίσαντα, Κωλυσας “ολ- 

λάκις διὰ τῶν προφητῶν τὴν τοιαύτην πρόφασιν, εἶτα ἐμμενόντων 
[ε2 δῸ φῳ ἰων 

ἐκείνων ὡς εἵλοντο" τὸ δὲ ““ ἔστρεψε" ἄλλο δηλοῖ θέλημα τοῦ Θεοῦ" 

8 εὐφραίνοντα (οὐ. 
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Α , . 9 θῷ ᾽ καὶ ἄλλο γεγενημένον κατὰ συγχώρησιν ἦν μὲν γὰρ αὐτοῦ θέ- 
Ἀ ᾽ ’, [4 

λημα, ὃ καὶ νενομοθέτηκε᾽ “Κύριον τὸν Θεόν σον προσκυνήσεις, 
,ι 9 ὦν ’ ᾽ὔ .)} 9 ᾽ὔ Α “«χσ“ἦἼ 39 ᾽ὔ 2 

“καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις" ἐμμένοντας δὲ τῇ ἀσεβείᾳ εἴασεν, 
3 φῳ ’ νἀ Ἁ ς ’ὔ Ά 

οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἐφέλκεται ἑαυτῷ λατρεύειν, ἱνα μὴ ὑβρίσῃ τὸ 
: , Ρ" 3 Ν " Ν Ν 6 , Φ ’ὔ αὐτεξούσιον ἀλλὰ παραινεῖ μὲν μὴ ἁμαρτάνειν, ἁμαρτανόντων 5 

ὃς 3 δ 3 ὃ ς Ἁ 7 [4 δὲ ΔΛ διὸ Ἁ ε ἀνεξικακεῖ" ἐνδεικνύμενος τὸ φιλάνθρωπον, ἀμα δὲ καὶ ἐνδιδοὺς 
“ “ “ Α ΄ ’ τῇ ἐπιστροφῇ τοῦ αὑὐτεξουσίον, καιρὸν μετανοίας ταμμευόμενος" 

ΗΝ , δὲ “, Ἁ δὲ ἐς ." “Ὁ Ω 93 “ 2 ἐμμένοντας δὲ κολάζει πικρῶς" τὸ δὲ “ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, οὐ 
“- “ Ἁ Ἁ 

τοῖς ἀγγέλοις λέγει ἀλλὰ τοῖς ἄστροις, οἷς καὶ τὸ σέβας προσ- 
͵ . “ ’ 3 ’ Ἵ « ’ὔ “ῳ λ ’ 2 

ἔφερον, ὡς τῷ μόσχῳ εἰς τόπον ὄντι ἑωσφόρου, καὶ τῇ σελήνη, ὡς το 
β ιλί “- -ὠ Ὁ“ ΠΑ ἘΠ ἌἜΞΈΨᾳ.: λέ 
ασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ" οὕτω γὰρ ἐν “ἱερεμίᾳ ἐγράφησαν λέ- 

γντες. 

Διδέμου. Οἱ μὴ ὃν δεῖ τρόπον ἐντυχόντες τῇ παλαιᾷ γραφῇ ἽΜΟΥ. μὴ ἴ τρόπον ἐντυχόντες τῇ παλαιᾷ γραφῇ, 
σ ’ Ὰ ’ὔ ον “Ὁ "“ 

οίονταί παραδεδόσθαι τοὺς “Ἑβραίους ὑπὸ Θεοῦ “λατρεύειν τῇ στρα- 
ἐς ,.. “ “ 3 “99 , 2 -χᾳ«1μΜι ἐς 5. νΝ ς 93 3 ’ τιᾷ τοῦ οὐρανοῦ," συναρπαγέντες ἐκ τοῦ, “ εἰ γὰρ ὁ δι᾽ ἀγγέλων τς 

Ἃ ’ 3 Ἁ φ“ Ἁ ’ “ λαληθεὶς λόγος," καὶ ἐκ τοῦ “ διατετάχθαι “τὸν νόμον δι’ ἀγ- 
΄ " ’ 2) “- ’ “Ὁ 9“. Ω “ γέλων ἐν χειρί μεσσίτον᾿ πολλῆς δὲ παραμυθίας δεῖ τῷ οὕτως 

θ ι 5 ᾿ δὲ ἐ “Ἤ Δ εΕΥ φ 3 Ν}» ν “ τιθεμένῳ' ἐπιστήσαντες δὲ ἡμεῖς, τὸ ““ ἔστρεψεν ὁ Θεὸς καὶ τοῖς 
μ «ὦ, “Ὁ ᾽ 4 { φ 

ἑξῆς παρα ἔδοσι νῦν δηλουμένην, οὕτω γενέσθαι ὑπολαμβάνομεν, ὡς 
νι Άᾶ24 σῷ ’ [7 Ἂ ΄λ Ψ 9 9 ὃ ἐς ὃ , καὶ ἐπὶ τῶν γραφομένων τῷ Αποστόλῳ οὕτως ἐχόντων "ἃ 20 

“Ὁ 3 Ν “- . “ “ 

“ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν." 
Α φ“- ,ὕἷ Ν 

καὶ ἔτι, “ διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας καὶ 
ςς 3 ἀδ , “Ὁ Ὁ ν 3 , Φ ε “ ὃ. 9 

εἰς ἀδόκιμον νοῦν" ὡς γὰρ ἐν τούτοις οἷς ἡμεῖς εἰλάμεθα, παρα- 
, Ἁ “Ὁ. ΩΥ͂ δίδωσιν ὁ Θεὸς μετὰ τὸ πολλάκις κωλῦσαι" οὕτω πόθον ἔχοντας 

λε , ’ Α ’ , Ἁ ’,ὕ ’ τοὺς “Εἰ βραίους θεραπεύειν τὴν κτίσιν παρὰ τὸν κτίσαντα, κωλύσας ἃς 

τυλλάκις διὰ τῶν προφητῶν τὴν τοιαύτην πρόθεσιν, ἐμμένοντας 
ἘΠῚ ἐδ τ ΄ . ἢ 3 7 3 ὔ’ ὃ "» "- 

αὐτοὺς παρέδωκεν ᾧ εἰλοντο ὅθεν ἀκριβεστέρως ἀκούειν δεῖ τοῦ 
«Υ ς ᾿ ἢ -. , ,, γ΄." , ΎὝ ἐστρεψεν ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτούς" οὐ γὰρ προηγούμενον ἦν 

μ “- ’ “..ῸΘ ςς .3. ἡ 3 9. οὦ ’ ἐς ᾿’ Ἁ θέλημα τῆς νομοθεσίας τοῦτο" εἰ γὰρ ἐν αὐτῇ φέρεται, ““ Κύριον τὸν 
ες 4 7 , 8. “ὁ 7 ,ὔ 9 ’ ΝΥ 9 

Θεὸν προσκυνήσεις, καὶ αὑτῷ μόνῳ λατρεύσεις, ταύτην τὴν ἔντο- 30 

λὴν τοὺς παραβάντας “ παρέδωκε λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρα- 
“}9 9. Ὁ ἢ ’ ω 9 Ἁ 4 9.ϑ 6 κ Ϊ 

“ἐ γοῦ οὐκέτι προηγουμένῃ βουλήσει ποιῶν αὕτους, αλλ ὡς εἶπε τὸ 

ῥητὸν, στρέψας ἐξ ἄλλου θελήματος. ἀλλ᾽ οὐ ζητήσεις που τῆς 
“ ἐς Φο “ “᾿ 4 ρ.99 "Ὁ .ο ΛΝ» ; ς , 9, 

γραφῆς “ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ κεῖται" ἐπι ἀγγέλων ὡς ἐπίπαν 
Δ ὁ ἣ Ὺ ὦ Ἁ “Ὁ 

ἢ ὡς ἐπὶ πολὺ κατὰ τῶν φωστήρων καὶ ἀστέρων ἡ λέξις κεῖται. 35 

Β 
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Μὴ ᾽ , ) ’ὔ ᾽ Υ̓ 

ῃ σφαγια καὶ θυσίας προσηνέγκατε μοι ἐτὴ τεσσα- 
΄ ε “ΟἾ », ἢ 4 Ἰ “ λ . 

ράκοντα εν Τῇ ἐρημῷ, οἶκος Ἰσραὴλ :; 
“9 “Ὁ ’ 933 Ἁ φ0.Ν ν 2 [έ 

Τοῦ Χρυσοστόπου. “ Σκηνὴ τοῦ μαρτυρίον ἦν, καὶ οὐδὲν ὠφέ- 
3 Ἁ ’ὔ’ὔ Υ̓ Ν ᾽ 3 3 “ὦ. Ἁ 

λησεν αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἀνηλίσκοντο" οὔτε πρὸ τούτον δὲ αὑτοῦ τὰ 
ΩΝ , ΩΝ ’᾽» ᾽ Ν 2. Ἀ 

σημεία, οὔτε μετὰ ταῦτα ὠφέλησέ τι. ἣν καὶ εἰσήγαγον, φησι, 5 
΄“ “᾿ [“ 9 " 7 {τ 7 ΟῚ 

διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν ὁρᾶς ὁτι ἐκεῖ τόπος γιὸς ἐστιν, 
ἔνθ ἂν ἢ ὁ Θεός δὼ 4 Ὁ νι κς » “ιχι.τ:» » "»» εἶπεν. ἣν 
ἐνθα ἂν ἡ ὁ Θεὸς" διὰ γὰρ τοῦτο καὶ “᾿ ἐν τῇ ἐρήμῳ εἴπεν, (να 

’ ’ὔὕ ͵ 

τόπον τόπῳ συγκρίνη. 
ΜΝ 4 “. δ΄ ΄ ’ὔ 9 2 3 

Τοῦ αὐτοῦ, Ἐμφαντικῶς ἐχρήσατο τῇ λέξει" οὐκ ἔχετε εἰ- 
“ὦ ΩΝ 4 ῳ 23 Ἁ ’ 9 ’ 9λ, Ξ , ΦΦ 

πεῖν φησι, οτι ἀπὸ τοῦ ἐμοῖ θύειν, κἀκείνοις ἐθύετε᾽ καὶ ταῦτα τὸ 
ςἐ 9 «5.979 3. Χ θ ἔλι 35 νὦ , 

ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐνθα μάλιστα αὐτῶν προειστήκει. 
ϑῳ «, ’ὔ . “ 4 Ἁ [4 3 Ἁ 

ΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟῪ ΕΚ ΤΟΥ͂ ΕΙΣ ΤῸΝ ΠΡΟΦΗ͂ΤΗΝ ΑΜΩΣ 
’ ἐς ᾿ ’ Ἁ ’ ’ὔ ᾽ὔ 39 Α 4 

ΤόΜμου ". “Μη σφάγια και θυσίας προσηνεγκατὲ μοι, καὶ τὰ 
ἐγ. -φφ» », 3 ͵ὔ τῷ ὰ Ὁ , 
ἑξῆς" τοῦτό φησιν, ὅτι ἐν χρόνῳ τεσσαρακονταετεῖ, καθ᾽ ὃν ἦσαν ἐν 
φΦ,ἤ] “ Ἀ ς » θ ’ ἐξ "Ὁ δὲ δ Ά 3 Ι , 

τῇ ἐρήμῳ, προσῆγον μὲν εκόντες θυσίας, ἐξηγεῖτο ὃε οὐδεὶς ἀναγ-15 
,ὕὔ 9 ) τ ᾽ 8. 9 1 “ 9 “ Ψ Ἅ 9 ᾽) 

καίως, ἀλλ ἣν εἰς ἀνάκλησιν τὸ χρῆμα αὑτοῖς, ἄχρις ἂν εἰσελα- 
9 Ἁ φω Α Ω 7 9 “ ’ 

σειαν εἰς τὴν γῆν Τὴν τοῖς ἘΟΤΡασΙΣ ἐδ ΤΥ ελιβενην, ΤανΤῇ τοι 
Ἁ ᾿ Ἁ ’ὔ Δ ἐφριν . 9 

φησιν, ““ μὴ σφάγια καὶ θυσίας," καὶ τὰ ἑξῆς" ἀλλ᾽ ἐσώζοντο 
͵ Ν Ν δος δος ν Ὁ 2» 7 δον 

τότε καὶ θυσιῶν δίχα καὶ ἢ φησι δὲ ετέρου προῴφήτον πάλιν 
ἐς 9 ᾽ 9 ’ ’ὔ 9 οδύ ᾽ὔ ΄ 

οὐ κεκτήσω μοι ἀργυρίον θυμίαμα, οὐκ ἡδύναντὸ μοι πρόβατα 10 
ἐς “Ὁ φ ’ “ δὲ Ν 3 4 ’ 3 ΄ 49 

τῆς ὁλοκαρπωσεὼς σον, οὐδὲ ἔγκοπὸν ἑποίησα σὲ ἐν λιβάνῳ, 
9 Ἁ ἣ ’ 9 7 ΨΥ Ν 3 ΄ 3 δ 

αὐτοί δὲ πάλιν ἀπροφάσιστον ἔχοντες τὴν ἀπόστασιν ἀλλοπρὸσ- 
7 Ὗ Α ᾿ ᾿ 3 δ ᾽ 

αλλοίτε ἦσαν τὸ τηνικάδε, καὶ Θεὸν ἀτιμάξοντες τὸν φύσει και 
9 “ 9 -“ Ἁ , » φ- 

ἀληθῶς, ἀνελάμβανον ““ τὴν σκηνὴν τοῦ Μολόχ, καὶ τὸ ἄστρον τῦὉ 
“-«2(͵6{6 ΩΝ ς 33 Α “«.τ ἢ ϑῳ 9 Ὁ : 

“θεοῦ ὑμῶν 'Ρεφάν"" καὶ τί δὴ τοῦτό ἐστι περιαθρεῖν ἀναγκαῖον. ,Ξ 
,.ᾷ ὦ» ω νΝ ’ “- ὦ 4 ΄ 2 ΎΥ , 

οὐκοῦν ὁ μὲν θεσπέσιος Μωῦσῆς ἀναπεφοίτηκεν εἰς τὸ ὅρος τὸν 
’ὔ ς ᾽ὔ ΄ ν 3 4 9 Ν , νόμον ὑποδεξόμενος ; οἵγε μὴν ἐξ αἰματος Ἰσραὴλ κατεξανέστησαν 
“ . 7 .(ς. 7 ςν » 5) , , τοῦ Ααρὼν λέγοντες" “ποίησον ἡμῖν θεούς." μεμοσχοποίηκασι τοίνυν 

Ν ᾿ Ν ὦ Ἃ Ἁ ν 9 Α Ν φ ’ δ [4 κατὰ τὴν ἔρημον" καὶ τὸ μὲν ἐμφανὲς, καὶ οἱονεί πως ἁπάντων 
Ν ΄ νῦ εἴδωλον ὁ μόσχος ἦν πολλὰ δὲ παρ᾽ ἑκάστον καὶ ἕτερα διεπράτ-- 30 

: 7 Ἁ 4 Ν Ἀ 9 ᾽ ’ Α “᾿ 

τοντο τραπόμενοι γὰρ ἀπαξ ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν πλάνησιν καὶ τῆς 
3 Ἁ 3 ’, 9 δή [κὴ - ὃ “ 3 5“ εἰς Θεὸν εὐσεβείας ἀποπηδήσαντες, ἕκαστος τὸ δοκοῦν ἐποιεῖτο 
’ Ἁ “Ὁ ΑΥ̓͂ 3 4 9 

σέβας" καὶ διέπλαττεν ἑαυτῷ, κατὰ τὴν ἄνωθεν ἔτι καὶ ἐν Αἱ- 
[4 ’ ὡ ἢ Ν “Ὁ ΄“ “ Ν 

γύπτῳ συνήθειαν προσέκειντο δὲ μᾶλλον ταῖς τῶν ἄστρων λα- 

ἃ θεοῦ ἡμῶν (οὐ. 
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4 .- Ἅ 4Ἁ σῳ 7’ Ά ᾿Υ ΑἾ οὦ,Ὃ Ἁ 4 

τρείαιςφ᾽ πρὸς γὰρ τῷ μόσχῳ; καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ, ἀνέλα- 

βουν' σκηνοκοιησάμενοι γὰρ ἔστησαν εἴδωλον, καὶ κεκλήκασι Μο- 

λόχ' εἴδωλον δὲ τοῦτο Μωαβιτῶν, ἔχον λίθον διαφανῆ καὶ ἐξαίρε- 

τὸν ἐπὶ μετώποις ἄκροις εἰς ἑωσφόρου τύπον᾽ καὶ ἑρμηνεύεται μὲν 

Μολὸχ βασιλεὺς αὐτῶν, Ρεφὰν δὲ σκοτασμὸς, ἤτοι τύφλωσις" ς 

ἐκδεδώκασι γὰρ οὕτως Ακύλας καὶ Θεοδοτίων᾽ ἑωσφόρου γε μὴν 
. ’ Ν ’ “ ι ἐς 3 ’ὔ 99 ἐς δ Ἁ 

ἐκτύκωμα τὸ τεχνουργούμενον ἦν᾽ “ ἀνελάβετε᾽ τοίνυν ““ τὴν σκηνὴν 

“ χρῦ Μολόχ, " τοντέστι τοῦ βασιλέως ὑμῶν" τίς δὲ οὗτος ἣν ὁ βα- 

σιλεύς ; “4 τὸ ἄστρον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν" Ῥεφάν"᾽" ἀλλὰ γέγονε, φησὶν, 
Φ .» 9 ξ΄ .“ 9 [4 Α ς ’;᾽ 3). ὦ ὑμῖν εἰς τύφλωσιν᾽ ἐσκορπίσθησαν γὰρ αἱ καρδίαι αὐτῶν προσ- το 

εκύνουν γε μὴν τὸν ἑώσφορον, ὡς προανίσχοντα τῆς ἡλίον μαρμα- 
΄- Ἁ 9 4 ς ’ 2 ᾽ὔ “Φ 2 Ν ΩΝ “- 3 Ἁ 

ρνυγῆς, καὶ ἀρχὴν ἡμέρας εἰσφέροντα τοῖς ἐπι τῆς γῆς ἄλλα 

τοῖς προσκυνοῦσι γέγονε “Ρεφὰν, τουτέστι σκοτασμὸς ἤτοι τύφλω- 

σις καὶ οὐχὶ δὴ πάντως ὡς ἐνεργηκότος ἐν αὐτοῖς τοῦ ἄστρου 
᾿Ὶ 7 9 393 ἡ “ ὔ Ἁ 3 “᾿ 7 

τὴν τύφλωσεν ἀλλ᾽ ὅτι σκοτασμοῦ παραίτιον τὸ εἰς τοῦτο γέ- τς 

γονε σέβας. 
’᾽ 4 Ν ζω] Ἁ ἂν 

42 Καὶ ἀνελαβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ, καὶ το ἄστρον 
ΡΞ “΄“Ἁ“Ἂε«-«« ε Ά ὔ ἂ 3 ’ 

τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥεφαν, τοὺς τύπους οὖς ἐποιήσατε 
΄ δὴ “ 

προσκυνεῖν αὐτοῖς" 
Τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Εἰσ τὸν προφήτην Ἀμόσ'. ἵνα φαί- 20 

γηται Θεὸς διὰ φιλανθρωπίαν σώσαι αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἀντιμισθία 

θυσιῶν τὸ πρᾶγμα ποιούμενος, φησὶ, “ μὴ σφάγια καὶ θυσίας," ἀλλὰ 
Ἢ ), , ν ͵ 39 .. 2 ες Χ δ ΡῈ 

καὶ τούτων γινομένων φησι, ““ἀνελάβετε καὶ τότε ““τὴν σκηνὴν τοῦ 

᾿ Μολὸῦχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν 'Ρεφάν"᾽ ἀνελθόντος γὰρ εἰς 
᾿: “. Ἁ “ ΄“« 

τὸ ὅρος Μωῦσέως, μεμοσχοποιήκασί τε καὶ ταῖς τῶν ἄστρων προσ- ἃς 

ἐκλίθησαν λατρείαις" καὶ σκηνοποιησάμενοι ἔστησαν εἴδωλον, ὃ 

κεκλήκασε Μολόχ᾽ τοῦτο δὲ εἴδωλον Μωαβιτῶν ἦν. 
ζω ΄Ὦ ,’᾽ φ΄ι 

Καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος. 

Τοῖ Χιρυσοστόμου. Καὶ ἡ αἰχμαλωσία κατηγορία τῆς κα- 

κίας. 10 

Κτρίδλου. Ἐπειδὴ δὲ τὴν Μωαβιτῶν κακίαν πεκλωρήκατε 

τῆς γείτονος Δαμασκοῦ, ταύτῃ τοι οἰχήσεσθαι Δαμασκοῦ ἐπ- 
ὔ ’ 9 “Ψ 

ἐκεινα, τουτέστιν εἰς Βαβυλῶνα. 

ἐ θ. ἡμῶν (οὐ. ἔ ἀμμὼς (οα. 

ἈΆ2 
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Νικολάου Πρεσβιτέρου ΕἸΣ ἈΜῺΣ ΒἙΡμηνείασ. Τοῦ προ- 
4 9 Ν 3 ὔ { -Ψ«Ψ»ν 4 7 “3 “Ὁ 

φήτον Ἄμως εἰρηκότος, ““ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δαμασκοῦ" ὁ 

ἅγιος Στέφανος ἐν ταῖς Πράξεσι τὴν χρῆσιν θεὶς, “ μετοικιῶ 

“ὑμᾶς ἐπεκεῖνα Βαβυλῶνος" εἶπεν, ἀκολουθήσας τῇ Ἔ; βραίων 
95..7΄ , ἃ νῷ ᾿ “- » ΝΕ, , ς ἐκθέσει" ἢ καὶ ὅτι τέρμα τῆς Δαμασκηνῶν καὶ Σύρων χώρας ἢ 5 

Βαβυλὼν τυγχάνει" οἱ δὲ ἑβδομήκοντα ἐπέκεινα Δαμασκοῦ 

εἰρήκασιν. 
ε ᾿. φξσι με, 9 “ ΄ φΦ σι 

44 ἫἫ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν 
΄“ι ’ 

ἐν τῇ ἐρήμφ. 
Καὶ σκηνῆς οὔσης θυσίαι οὐκ ἧσαν" διὰ τοῦτο ἦν, ἕνα μάρτυρα το 

τὸν Θεὸν ἔχωσι, τοῦτο μόνον ἦν. 
΄’ “" ΄΄ι .. “" ΄- ΕΣ 

Καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῷ Μωῦσῇ, ποιῆσαι αὐ- 
ἣ δ ’ ἃ ’ 

τὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑώρακεν. 
“ [.2 :] “ΚΓ ς ρο . φ 

Τοῖ Χρυσοστόμου. “Ὥστε ἐν τῷ ὄρει ἡ ὑπογραφὴ γέγονε, 
Ἁ 393. δὲ 3 -ῳΦ399 4 ἦν .) 3 4 ,ὔ 

καὶ αὐτὴ δὲ ἐν τῇ ἐρήμῳ περιφορητὴ ἦν, καὶ οὐκ ἐν τόπῳ κει- 15 

μένη" καὶ μαρτυρίου σκηνὴν καλεῖ" τουτέστι τῶν θαυμάτων; τῶν 

προσταγμάτων. 

ἘΞ ἀνεπιγράφου. Εἰ καὶ Ἄγγελος ἦν ὁ λαλῶν Μωῦσῇ ἐν 

τῷ ὅρει, ἀλλ᾽ οὖν εἰς Θεοῦ πρόσωπον ἐλάλει αὐτῷ πολλὰ δὲ 
“ 4 "“Ὃ ’ “Φ. όέ, Η Ν Ἁ 3 “ ς 

ταῦτα ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ εὑρίσκεται" εἴρηται γὰρ ἐν τῇ Ἐξόδῳ ὡς 10 

«« Ἄγγελος Κυρίου εἶκε Μωῦσῇ, μὴ ἐγγίσης ὧδε." Καὶ μεθ᾽ ἕτερα 

λέγει ὃ Ἄγγελος, ““ ἐγὼ ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν, ὃ Θεὸς Ἀβραάμ" 
φ ’ δὲ ν 5» 3 3 “ 5) Ἁ 3 . , “Ὁ ς ΩΝ μά ὁμοίως δὲ καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ Αβραὰμ., ἐστι τὸ τοιοῦτον εὑρεῖν, ὅτε 

τὸν παῖδα προσέφερεν εἰς ὁλοκάρπωσιν. Καὶ ὁ Ἀπόστολος δὲ περὶ 

τοῦ νόμου λέγει" “ εἰ γὰρ ὁ δὲ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος." 15 
Γ ’ ’ ’ “ 

45 Ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν 
4.» σι 3 σι ᾽ σι ΕῚ σι φ 9 3. σὰ ε 

μετὰ ᾿Ιησοῦ, ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ 
Α, Α ᾽’ ΄σ΄ι ᾿ 4 σι Ψ ζω. 

Θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμε- 
σὰ Ξ ἃ ΄ “ σι 46 ρῶν Δαβίδ' ὃς εὗρε χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Καὶ οὐκ ἦν ναὸς, καίτοι καὶ τὰ ἔθνη 30 

ἐξέωστο" διὰ τοῦτο γάρ φησι, “ ὧν ἐξῶσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ προσώπου 
“ τῶν πατέρων ἡμῶν" “ ὧν ἐξῶσε," φησὶ, καὶ οὐδὲ τότε ναός" καὶ 

τοσαῦτα θαύματα, καὶ οὐδαμοῦ ναός" ὥστε εἶναι πρώτη σκηνὴ; 

ἔ δαμασκηνοῦ (οὐ. 
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γ᾽ 3 4 3 φ Υ͂ δῷ ᾽ Ἁ 33 , 

ἀλλ᾽ οὐ ναὸς οὐδαμοῦ, ““ ἕως τῶν ἡμέρων," φησι, “ Δαβίδ’ καὶ 
Ἁ 

᾽ και 
ὑδι “ [έ Μ- Ἃ ἐς ΝΥ φ ““ 7 93 7 ρ “ 5 οὐδαμοῦ ναός" καὶ “ ἥτησεν εὑρεῖν χάριν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 

εὝ οὐδ 3 ΄ 3 ’ Φ ’ 
ῳ κοθομησεν᾽ οντὼς οὐκ ἦν μέγα τι ο ναός. 

Τοῦ αὐτοῦ. ᾿,τήσατο εὑρεῖν χάριν ὁ Δαβὶδ, καὶ οὐκ ὠκοδό- 

μῆσεν ὁ θαυμαστὸς, ὁ μέγας, ἀλλ᾽ ὃ ἀπερριμένος ὃ Σολομῶν. 5 
Κ αἱ 3. ἢ « “ ’᾽ δ΄ Θ [ω Ἷ ’ β 

ῃτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ. 
Κτρίλδλονυ. “" Οὐδεμιᾶς γάρ," φησι, “ ἀναπαύλης μεθέξω, πρὶν 

ἐς ἃ ὕ Ν “ ’ὔ ’ ν Ἁ , 39 7 
ἄν μάθοιμι τὸν τοῦ Κυρίου τόπον καὶ τὸ σκήνωμα," τουτέστι 

τὴν σκήνωσιν, ““ τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ δῆλον δὲ ὅτι Χριστοῦ. 
σι Ἁ 9 ὔ ᾽ ΄-“ 4 

4) Σολομῶν δὲ ᾧκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. Ιο 
Τῷ τετρακοσιοστῷ τεσσαρακοστῷ ἔτειξ τῆς ἐξόδον τῶν υἱῶν 

Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, ἤρξατο ὁ Σολομῶν οἰκοδομεῖν τὸν ναὸν ἐν 

Ἱερουσαλὴμ; ὡς ἡ τετάρτη βίβλος τῶν Βασιλειῶν ἡμᾶς διδάσκει" 

διὰ τοῦτο δὲ μετὰ τοσοῦτον χρόνον τῆς ἀπ᾿ Αἰγύπτου τοῦ ᾿Ισραὴλ 
ὁ γαὺ ᾽ ὃ ἤθη, 7)» ᾽ὔ “ 3 Ἁ ὅ λ 7 

ς ᾧῷκοδομ,; ἐν ἀποκαμόντες τῇ εἰς τὰ ὅρη περιπλανήσει, 15 
νι ῳ, ’ Ν. 3 ε , 3 , ἃ ε ιέΨν»» τὸν ἔνα τόπον τὸν ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ, ἀγαπήσωσιν, ὃν ὃ Θεὸς ἐποίησε 

τίμιον. 
4 ’᾽ ἴω 

44 Ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοι- 
“ 4ἉἋ 4 ’ 

κεῖ, καθὼς ὁ προφήτης λέγει, 
Τοῦ αὐτοῦ. ᾿Εδείχθη μὲν τοῦτο διὰ τῶν ἤδη λεχθέντων" δείκ- 20 

νυται δὲ καὶ διὰ φωνῆς προφητικῆς" “ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ 

“μοι, Κύριος λέγει ἢ 
ε ’ ὔ 4 ζω ’ σι ΄σ΄ι' 

490 Ὃ οὐρανὸς μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 
Α ΄“- 9 ᾽ ’ ’ ᾽ὔ ’ Ἁ, 4 

μου" ποῖον, οἶκον οἰκοδομησετέ μοι λέγει ἴζυριος ; ἢ τίς 
͵ ΄σ΄ι' ’ ’ Ὰ 3 “ βδοτόπος τῆς καταπαυσεὼς μου ; οὐχὶ ἢ χείρ μου ἐποίησε ᾿ς 

ταῦτα πάντα: 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα ἄξια Θεοῦ, εἴγε ποιή- 

ματά ἐστιν, εἴγε τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔργα" ὅρα πῶς αὐτοὺς κατὰ 
3») “ 3. ΩΣ Υ, ,ὕ μικρὸν ἀνάγει" ὅτι οὐδὲ ταῦτα ἔξεστι λέγειν. 

Το ἁγίου Κυρίλλου τοῦ ΚΑΤᾺ Τοῦ ΔΥΣΣΕΒΟΥ͂Σ ἸΟΥΛΔΙΑΝΟΥ 30 

τόμου 58, Εἰ ἕλοιτό τις τὴν τοῦ πράγματος σοφίαν ἀναμαθεῖν, 

χαλεπὸν οὐδὲν ἀληθεύοντας λέγειν᾽ ἀνεδείματο γὰρ ἐν τοῖς Ἵερο- 

σολύμοις τὸν διαβόητον ἐκεῖνον νεῶν ὁ σοφώτατος Σολομῶν ἐπε- 

Β ἔτη (οὐ. 
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’ Ν , 9. ὦ -«Ξφ.9 ’ 48.» . ὃ ’ὕ 4 μ γάννυτο δὲ λίαν αὐτῷ τῶν ᾿Ιουδαίων οἱ δῆμοι" ὠοντὸ τε ὅτι κατῳ- 
4 3. «ῳὦ ὔ ς ΩΝ ο᾽͵ ’ “Ὁ ᾿ 9 ὅ 

κήκεν ἐν αὐτῷ περιειλημμένος ὃ τῶν ὅλων Θεός" βραδεῖς γὰρ ἀεὶ 
“ ΩΝ Ψ 

πως εἰς σύνεσιν καὶ τῶν περὶ Θεοῦ λόγων ἀνεκιστήμονες, οἶγε καὶ 
“ο κ᾿ “- 

Θεοῦ πόλιν οἰηθέντες εἶναι τὴν ἱἹερουσαλὴμ,, ἐν αὐτῇ δὴ καὶ μόνη 
φ ̓ Α ο Γ 

διεγίνοντο κατοικεῖν αὐτόν διά τοι τὸ λεγέσθαι διὰ φωνῆς τοῦ 5 

Δαβὶδ “ δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ." σμι- 
κρά τοι γὰρ δοξάζοντας ἐλέγχει Θεὸς, καὶ φησὶ, ““ ποῖον οἶκον οἷ- 
ςε ὃ 7 33) θ 7] Ν Α 3 Α φ ὃ δὲ ἉἍ “ 

κοδομήσετε μοι, θρόνον ἔχοντι τὸν οὐρανὸν, νποπόδιον δὲ τὴν γὴν 
, ΝΥ “ὼ ᾽ Ἁ ΩΝ ᾽ὔ 4 3 “ 

ἔδει γὰρ ἔδει τοῖς συνεστάλθαι καὶ περιωρῆσθαι τόπον τὴν αὐτοῦ 
7 φ ὔ Ὄῳ “Φ Η͂ 4 “ ᾿ 

φύσιν ὑπειληφόσι, καταδεῖξαι σαφῦς, ὅτε τε εἴη πανταχῆ, Καε το. 
ων Α, 8 Ἀ 50. Ὰ ΥΩ Α τ“ Α ’ 9 ὅ Ἁ ᾿ 

χωρεῖ μὲν αὐτὸν οὐδὲν, ἥκει δὲ μᾶλλον διὰ πάντων αὐτός" καὶ 
πλήρης μὲν ὁ οὐρανὸς αὐτοῦ, μεστὴ δὲ ἡ γῆ. 

’᾽ 4 3 ’ “ ’ κι 

81 Σκληροτράχήλοι, καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς 
’ 

ὠσίν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐνταῦθα λοιπὸν καταφορικῶς τῷ λόγῳιτ5 

, Σ Ν , , 9. “2 , - Ν ' 
κέχρηται" πολλὴ ἦν παρρησία μέλλοντος αὐτοῦ ἀποθνήσκειν καὶ 

“»- Ύ γὰρ καὶ τοῦτο οἶμαι αὐτὸν εἰδέναι. 
“ “ς Ὁ Ἁ “Ὁ 

Τοῖ αἰτοῦ. Ὅρα τὸν ἄνδρα οὐ μετὰ θυμοῦ διαλεγόμενον" οὐ 
Ἁ πω 3 4 ῳὧ.,3 9 2 Ν) ’ -. “ 

γὰρ δὴ υβρισεν, ἀλλὰ προφητικοῦ ἀνέμνήησεν αὑτοὺς λόγου" ὅτι 

γὰρ οὐκ ἦν θυμὸς, ὅτε κακῶς ἔπασχε, τότε ὑπὲρ αὐτῶν ηὔχετο2ο, 
λέ . ς ν κ 5Ξ:. ὦ δ ο ΄ ΄ .) 5 3 
ἐγων᾽ “μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἅμαρτιαν ταύτην οὕτως οὐκ 

3 ’,ὔ 9 “Ὁ ᾽ 9. »,) “᾿ Ξ.{ἘΕΩ 3. ὦ Ἁ ’ “ω 

ὀργιζόμενος αὑτοῖς, αλλ ἀλγὼν νπέρ αὐτῶν καὶ δακνόμενος ταῦτα 

ἐφθέγγετο. 

'Τοῖ ατοῖ. Προλαβὼν Ἱερεμίας ὃ προφήτης ταῦτα λέγει. 

ς σ᾿ 4. Ν σι ’ σ΄“. 6 2 3 ’ ἰς ς ς 

Ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ Αγιῳ αντιπίπτετε᾽ ὡς οἵ 25 
[4 ε σι 4( ε«ε ΄“ι 

πατέρες υμῶν, καὶ ὑμεῖς. 
, νΝ “- 

Σημειωτέον ὅτι ἡ περιτομὴ πνευματικὸν τί ἐστι; καὶ οὐκ ἐν τῇ 

τῆς ἀκροβυστίας ἀποβολῇ θεωρουμέν ἧς ἀκρ ς ἢ θεωρουμένη. ᾿ 
“Φ 3 9 ’ὔ ε “ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅτε οὐκ ἐβούλετο θυσίας εἶναι, ὑμεῖς 

ἐθύετε᾽ ὅτε οὐ βούλεται πάλιν, θύετε᾽ ὅτε οὐκ ἤθελε δοῦναι ὑμῖν 30 

παραγγέλματα, ἐπεσπάσασθε" ὅτε ἐλάβετε, ἡμελήσατε᾽ πάλιν ὅτε 
ς. » ς δ " 3 Ὁ, Ψ , Ν ν 

εἰστῆκει ὁ ναὸς, εἴδωλα ἐθεραπενετε ὅτε βούλεται χῶώρις ναὸν 

[1 ὔ 4 ’ “͵, ω 3 κ “- Ὁ ς 5 

θεραπεύεσθαι, τὸ ἐναντίον ποιεῖτε᾽ Καὶ οὐκ εἶπε, τῷ Θεῷ ““ἀντι- 
“ 9 ᾽ ’ 

“ κίπτετε," ἀλλὰ “ τῷ Πνεύματι," οὕτως οὐδεμίαν οἷδε διαφοράν. 
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᾿ 3 5- Ὶ Ἁ 9 [ ’ Ὁ 3 ’ 

ΣΕΥΗ͂ΡΟΥ ΕΚ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ ΤΟΥΣ ἘΝ ΤΗ͂Ι Μόνη: τοῦ ΙΣΑΑΚΟΥ 

ἘπιΣτολησς. ὋὉ τῶν ᾿Ιουδαίων παράνομος δῆμος τῷ Πνεύματι 
[᾿] [ΟἹ Ἁ ϑῳ ἰωἡ 

τῷ Ἁγίῳ διηνεκῶς ἀντιπίπτοντες, καὶ τὴν ἐναντίαν ἀεί τοῖς τοῦ 
. ἢ ἤ ν » 4 ν" Α Ἁ ,ἐ » , Θεοῦ νόμοις φερόμενοι πρὸς τὸ εὐτελὲς καὶ τὸ δι᾽ ἡμᾶς τατεινὸν, 

τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ Σωτῆρος ἐνανθρωπήσεως τυφλώττοντες, 5 

ὡς ἐν σκότῳ περιπατοῦντες προσέπταιον᾽ καὶ γέγονεν αὐτοῖς “ ὃ 
.«..1 [ “ ΠῚ ᾿ ν» ,ὕ , - 

λίθος ἀκρογωνιαῖος καὶ ἐκλεκτὸς καὶ ἔντιμος πέτρα σκανδάλου καὶ 

“ λίθος προσκόμματος" καὶ οὐδαμῶς ἐνενόουν αὐτοῦ τὴν προαιώνιον 
μ“ ΝΜ 3 ν. » 4“ , νιν" Ν δ ὑπαρξιν, καὶ τὴν ἐκ Πατρὸς ἀσώματον γέννησιν, καὶ τὸ πρὸς τὸν 

γεγεννηκότα ἴσον, καὶ κατὰ πᾶν ὁτιοῦν ἀπαράλλακτον. ῖο 
᾿ “- [οὶ 3 ’ , ς « 

Τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν : 
᾿ “Ὁ κ᾿ ΩΝ 

Ὠριγένους. Αληθεύειν μὲν τὸν Στέφανον πᾶς ὅστις οὖν τῶν 

τροσιεμένων τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὁμολογήσει' ἀποδεῖξαι 
- 323. Ἀ “ ΄ῳ “Ὸ “- δὲ ἀπὸ τῆς παλαιᾶς διαθήκης πῶς εὐλόγως μέμφεται τοῖς πα- 

’ “᾿ 3 Δ} “ 4 ’ φ ᾽ Ν ᾽’ τρᾶσι τῶν εἰς τὸν [ησοῦν ἀπιστούντων, ὡς διώξασι τοὺς προφήτας τς 
Α 4 ΓΞ ὦ 

καὶ ἀποκτείνασιν οὐ δυνατὸν ἀπὸ τῶν φερομένων βιβλίων τῆς 

καινῆς διαθήκης. 
Κ Ν 2 ’᾽ Ἁ ’ὔ 4 “ 

αἱ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς 
. ὔ ΄-- 7 

ἐλεύσεως τοῦ δικαίου, 

Ἰαάννου. Ἔτι “ τοῦ δικαίον᾽ λέγει, βουλόμενος αὐτοὺς κατα- 1ο 
στεῖλαι. 

Οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς ἐγένεσθε" 
Ἐπ ἀνεπιγράφου. Τουτέστιν, οἷς ὃ νόμος δέδοται, διατάξεις 

ἔχων, αἵτινες ἰσάγγελον ἐποίουν πολιτείαν ἔχειν τοὺς τελοῦντας 
αὐτόν. 25 

Ἂ Ψ ’ Ἁ ;» Ἁ ’ 

8. Οἴτινγες ἐλάβετε τὸν νομὸν εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, 
δ » ΕΣ , 

καὶ οὐκ ἐφυλαάξατε. 
“ὦ, Ἃ , , , Τοῦ Χρυσοστόμου. Τινὲς φασὶ τὸν ὑπὸ ἀγγέλων διαταχθέντα 

ὰ 2 ῆ 3 "Ὁ 9 “Ὁ ’ 3 τὦ Ὁ 

Ἶ ἐγχειρισθέντα αὐτῷ, δέ Ἀγγέλον τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῷ 
β ΤΑ ̓ ᾿ Ἢ Ν 9 ἦν' ἘΣ Γ ͵ .ν 3ϑἍ»ν»ν 

ῳ᾽ μὴ γὰρ ἄνθρωπος ἦν οὐδὲν θαυμαστόν, φησι, τὸν ἐκεῖνα 30 
᾽ὔ Α φω [ Ν 

ποιήσαντα, καὶ ταῦτα ποιῆσαι" τοὺς καταγγείλαντας ἀνείλατε, 
" “, » “΄ὶ ν “ Α “ 2 7 3 “. , “ 

τολλῷ μᾶλλον αὐτόν καὶ Θεῷ, καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὑτοῦ, καὶ τοῖς 
δ “2 ’ ᾿ς δ. , 3 “ 

τριφήταις, καὶ τῷ Πνεύματι, καὶ πᾶσι δείκνυσιν ἀπειθοῦντας" 
καθὼς καὶ ἑτέρωθι φησὶν ἡ γραφή" “ Κύριε, τοὺς προφήτας σου 
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““ ἀπέκτειναν, καὶ τὰ θυσιαστήριά σον κατέστ " τοῦτο π : ἀστήρ ᾿ αρ- 
, 

ρησία ἀνδρὸς τὸν σταυρὸν ἔχοντος. 
Α σ΄ ’ σι ΄- 

54 ἊἌκούοντες δὲ ταῦτα, διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 
». Ν 3557 2. 3" 2. » 

καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾿ αὑτον. 
Διδίμου. ὝὙσόγυον ἐσαφηνίσθη τοῦτο, ὅτε ἐλαμβάνομεν τὸς 

““ εἰ γὰρ ὃ δ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος" ὁ δι᾽ ἀγγέλων διαταγεὶς, 
’᾽ , ᾽ εν «ὠἀ3 ᾽ Μ 3 4. Κ᾿ Ἁ ΓΙ 

νόμος ἀνθρώποις ὑπὸ Θεοῦ ἀγγέλων δίδοται" εἰ μὴ ἄρα καὶ οὕτως 

δέξηται, ὅτι ὁ νόμος οὕτω διετάγη τοῖς ἀνθρώποις, ἵνα ἀγγέλων 
, κ ᾽ νι νΝ εν - , Ὁ. ΜΚ πολιτείαν ἔχωσι" καὶ γὰρ οὗτοι ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένοι εἰσιν εἴρη- 

“Ὁ ΑἉ ' 

. (ἐ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἄγγελοι 1ο. 
“Ὁ Ἁ 3. “ὁ 

ται γοῦν περί αὑτῶν 
{ς 3 φὠ Ἁ ΡῚ ἤὔο. ΓΟ Ὶ ὔ ᾿ -.ὁ 39 ΄ῳω ᾿Ἶ 

αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ, ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ." δοκεῖ δὲ 

ίαιος εἶναι ἡ δευτέρα ἀπόὸ βίαιος εἶναι ἡ δευτερα ἀπόδοσις. 
“Ὁ “ὠ 3 Ε .] σῷ 4 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πῶς οὐκ ἔλαβον ἐκ τῶν εἰρημένων ἀφορ- 
. Ξ . νιν » ,.  Σ  ιὃὶ ψΨ , ν.} “ 3 “, 

μὴν εἰς τὸ μὴ ἀνελεῖν αὐτόν" ὅρα πάλιν τοὺς ἀδικοῦντας ἐν κακοῖς 
’ 3 ὃ “Ὁ 3 φῷ ’ . έε ’ ᾽ “᾿ 3 ’ 

καθάπερ Ἰουδαῖοι ἀποροῦσι λέγοντες" “τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρω- τς 
’ 3. σ νι τ " . ὅ “-Ἃ 

“ποις τούτοις; οντὼ καὶ οὗτοι διαπρίονται" οἱ συκοφάνται μᾶλλον 
ϑ ΩΣ ΄ 3 Ν Ω Ξ..νὴ Ν᾿ μά Ἁ “- σω 
ἀνηροῦντο᾽ οὕτως ἀληθὲς, ὅπερ ἄει ἔλεγον, ὅτι τὸ ποιεῖν κακῶς, 

“ 4 Α “ὦ 

τοῦτο πάσχειν ἐστι κακῶς. 
΄ ΛΝ ε ’ ’ ’; 4 

55 Στέφανος δὲ ὑπάρχων πλήρης πίστεως καὶ Πνεύμα- 
ε ’ ’ Ν , 4 ᾽; ον τος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν, εἶδε δόξαν Θεοῦ, :ο 

ζω. “- σι ΄-- ΄- -} 

6 καὶ ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν, ἰδοὺ, 
ζω Ν 3 Α ’ Ἁ Α σ΄ 

θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους, καὶ τὸν υἷον τοῦ 
3 ’ὔ ε ΄--ς φ ΄ὰ ΄σ΄“' ΄- 

ἀνθρώπου ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. 
Τοῦ Χρυσοστόμου ἐκ τοῦ Εἰς ΤΗ͂Ν ἈΝΆΛΗΨΙΝ λόγου ς. 

Υἱὸς ἀνθρώπου ἐστὶν ὁ ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ" καὶ εἰ νομίζεις ὕπερ- 25 
ν Χ 3 9 ΄ ς ’ ’ " Ἀ 

βολὴν ἔχειν τὸ εἰρημένον, ὁ {Πνεύματος πεπληρωμένος καὶ τὰ 
“ῳᾧ 7 9 3  »"» ᾽ 9 ,’ ’ ἦ΄ τοιαῦτα μάλιστα ἀξιωθεὶς ὁρᾶν Στέφανος, ἀποκρίνεταί .σοι" ὅτι 

ἐ Ά [δ᾿ φ᾿ 3 ᾽ 6 Ω 9 φῳ “Ὁ Φ0}} , 

εἶδε “τὸν νἱὸν τοῦ ἀνθρώπον ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ 
πολλῆς τῆς δόξης" τί οὖν ἑστῶτα καὶ οὐχὶ καθήμενον ; ἵνα δείξη 

.ν » Ν ἢ Ν ΄ : νιν ᾿ “ , 
τὴν ἀντίληψιν τὴν εἰς τὸν μάρτυρα᾽ καὶ γὰρ περὶ τοῦ Πατρὸς 30 

λέγεται" “ ἀνάστα ὁ Θεός" καὶ πάλιν, “ νῦν ἀναστήσομαι λέγε 

“Κύριος" θήσομαι ἐν σωτηρίῳ" ἕνα οὖν πολλὴν τῷ ἀθλητῇ τὴν 
’ὔ 

προθυμίαν παράσχῃ, καὶ πείσῃ τοὺς μαινομένους ἐκείνους καθυ- 
φεῖναι τῆς κατ᾽ αὐτοῦ λύττης, τὸ τοῦ βοηθοῦντος ἐπιδείκνυνται 
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[ω ἂ Μ Ά 3 6 Υ Π ’ ’ ες 

σχήμα ὁτι γὰρ οὐχ ἐστηκεν, ἄκουσον 1ἰαύυλου λέγοντος, “" συν- 
ἃ “Ὁ .“Ὃ “- 

“ ἤγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ, ὑπερ- 
2. ,.,8 Νὴ 3 “ ": ΗΝ Ἃ 7, 9 
ἄνω" πάσης ἀρχῆς και ἐξουσίας καὶ κυριότητος. 

σῷ ὔ Ἁ Τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Οἶμαι γὰρ τὴν μὲν στάσιν καὶ τὴν 
σ΄“ , ς ᾽ὔ 

καθίδρυσιν τὸ πάγιον τῆς φύσεως καὶ πάντη στάσιμον ὑποφαί- 5 
Ἁ Ἁ Ἁ . ΩΝ ω “ 

γειν᾽ καθὸ καὶ ὁ Βαροὺχ τὸ ἀκίνητον καὶ ἀμετάθετον τῆς τοῦ Θεοῦ 
᾿ Φῳ 9 ὃ ’᾽ Νν (ε , ἣ 7 ἣ ϑ.. Ἁ 

ἐξαγωγῆς ἐνδεικνύμενος ἔφη, “τὸ σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ 
ἐ ἐ "- 3 ’ Ἁ 3. 39 Ν ὃ Ἁ δὲ ’ὕ ὃ “, , 

ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα. τὴν εξιὰν δὲ χῶραν δηλοῦν τὸ 
" ὃ» } ς 

τῆς ἀξίας ὁμότιμον. 
᾿ ΩΝ κὴ “.} 

Ἀμμωνίου. Θεὸν ἰδεῖν ἀδύνατον" διὸ εἶπε ““ δόξαν Θεοῦ" ταυτὴν τὸ 
" ΩΝ Ἁ “ Ἁ ’ Η͂ 6 τὴν δόξαν καλεῖ Θεὸν καταχρηστικῶς" διὸ σημειωτέον ὅτι οἱ λε- 
’ Ἁ Ὰ Υ 

γύμενοι ἑωρακέναι Θεὸν, δόξαν ἑώρουν θείαν ἣ ἐν πυρὶ, ἢ ἐν στύλῳ 
[ “ ΩΝ νεφέλης, ἢ ἐν σαπφειροειδεῖ ὁράματι ἣ ἠλεκτροειδεῖ. 

’ Α “- ’ , νι 5 3 
Κραξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ, συνέσχον τὰ ὦτα αὐ- 

σ΄ ,Ὁ, ε Α 35.ϑΨΜβῳ9 3 ’ 

τῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὑτὸν" [5 
ς ἤ 7 [κέ ᾽ 2 “- ὔ 
ΗΣΥΧΙΟΥ ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΟΥ ΟΤΊ ΠΑΡΕΣΤΗ ΕΚ ΔΕΞΙΑ͂Σ ΠΕΝΗΤΟΣ. 

) νΝ - «5 ’ .Ν " Ν ς. Ὁ 3 ’ , 
ἔν γὰρ τοῖς Ιουδαίοις αὐτὸν διὰ τὴν ἐκείνων ἀπιστίαν πενόμενον, 

“ω [4 4 -ΦὧἉ ἊΝ 3 “- 9 “ Ἁ μά 

πλουτεῖν πεποίηκεν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ παριστὰς, ὅπερ 
Ν φ “Ὃ εν ΑἉ Ἁ 7ὔ Ἁ Ἁ 

σὺ μὲν δοκεῖς εἶναι ταπεινὸν, ἐστὶ δὲ σφόδρα ὑψηλόν καὶ περὶ 
’᾽ “ “ , ’ Υ͂ 

μόνον Ὑἱοῦ ὡς Θεοῦ καὶ ὁμοουσίου δνναμένον λέγεσθαι" ὥσπερ γὰρ 20 
φ [δ ᾽ “ ΩΝ Α Ἁ "“Ὅ 

ὁ Υῶς οὐ μόνον ἐκ δεξιῶν κάθηται τοῦ Πατρὸς, ἀλλὰ καὶ ἐκ δεξιῶν 
σσ Ἁ ω 

ἴσταται, φησὶν γὰρ ὁ Στέφανος, ““ εἶδον τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμέ- 
ἐς Ά Ἶ Φ. [ς ΄“ο 3 ὃ “« ΩΝ ὃ ᾽ .᾽) Ο λφρφ 

νους, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιὼν τῆς δυνάμεως" οὐτω καὶ ὁ 
[2 “Φ “ὍΦὋ ΓῚ “4 Δ 

Πατὴρ ἰστασθαι ἐκ δεξιῶν λέγεται τοῦ Ὑἱοῦ, να μίαν ἡμεῖς 
3 "“Ὃ Ἁ Ἁ 

ἀξίαν Ὑἱοῦ καὶ Πατρὸς μάθωμεν. 28 
“Ὁ Ω͂ Ἁ Ἁ “ "οἌΞ ’ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅτερ οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ ἐποίησαν, 
ΠῚ Ἁ “ ὲ φω κι Ξ 4 “4. 

τοῦτο καὶ ἐνταῦθα καθάπερ γὰρ ἐκεῖνος εἰπεν᾽ “ὄψεσθε ἐκ δεξιῶν 
ω “- Α Ἃ “ 

“τοῦ Θεοῦ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον," καὶ βλασφημίαν 
ν ὡς Ω Ἁ [κά “- 

τὸ πρᾶγμα καλέσαντες ὥρμησαν ἐπ᾿ αὐτὸν, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα" 
ϑ,..» , κι “ 
ἐκεῖ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια' ὧδε τὰ ὦτα συνέσχον. Καὶ μετ᾽ 20 

’ - ϑῳ 

ὀλίγα----ΚΚαὶ μὴν εἰ ἐψεύδετο, ὡς μαινόμενον ἔδει ἀφεῖναι" ἀλλ᾽ 
“ Ἁ “ὥἍ 

ἐβούλετο αὐτοὺς ἐπάγεσθαι" ἐπειδὴ γὰρ εἰπε περὶ τοῦ θανάτου, 
Ἁ " “ 

καὶ περὶ ἀναστάσεως οὐδὲν διελέχθη" καὶ τοῦτο ἠθέλησε προσθεῖ- 

ναί τὸ ὃ ; οὗ ὑτῷ ἐφάνη" ἵνα κἂν οὕτω δέξωνται τὸ δόγμα, καὶ οὑτως αὐτῷ ἐφάνη" “ 

δ (σα. ὑπὲρ ἄνω. 

8 
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Ιουδαῖοι. ἐπειδὴ γὰρ τὸ καθίσαι φορτικὸν ἦν αὐτοῖς, τέως τὸν 
λ,.» 7 δ ᾽ὔ ᾿ “ Ἁ , ’ 3 ΄“ 

περὶ ἀναστάσεως κινεῖ λόγον διὰ τοῦτο καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 

δεδόξαστο᾽ ὁ γὰρ Θεὸς φιλάνθρωπος ὧν, δ ὧν ἐπεβούλευον, διὰ 
΄ 3 ’᾽ ᾽ Ἁ 9 ᾽ Ν Ψ Ψ ΄ω 

τούτων ἐβούλετο αὐτοὺς ἀνακαλέσασθαι" καὶ ὅρα ὅσα σημεῖα 

γίνεται. 5 
νν ’ 4 ΄ , Ἶ 

Καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως, ἐλιθοβόλουν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Πάλιν ἔξω τῆς πόλεως, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 

ΩῃΆ Δ») ϑ "» “9 Υ ς ’ - Ἁ ’ 
Χριστοῦ" καὶ ἐν αὐτῷ τῷ θανάτᾳ ὁμολογία καὶ τὸ κήρνγμα. 

Ἁ δῷ 

Ἀρσενίου. “Καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως, ἐλιθοβόλουν." 

πῦργον ὠκοδόμουν παραπέμποντα αὐτὸν εἰς τὸν οὐρανόν. 1ο 
Ἁ ε ΄ 3 2 δε ’᾽ 3. κ«ἱ Ά, 

Καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τα ἱμάτια αὐτῶν παρὰ 
Ἁ ’ ’ὔ᾽ ’ ὔ 

τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. 
Ὅρα τῶς ἀκριβῶς περὶ Παύλου διηγεῖται, ἵνα σοι δόξηϊ θείαν 

τὴν ἐνέργειαν. μετὰ δὲ ταῦτα πάντα οὐ μόνον οὐκ ἐπίστευσεν 
ἐκεῖνος, ἀλλὰ καὶ μυρίαις αὐτὸν ἔβαλε χερσί: διὰ γὰρ τοῦτο φη-τς 

ξε “ὍὋ δὲ ΩΝ -᾽φ 9 ’ 9 “Ψ 3) 

σὶν, ““Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. 
᾿ “Ὁ ᾿ , -} , Α ᾿ 

Συμπαρὼν τῇ ἀναιρέσει Στεφάνον τοῦ Αποστόλον καὶ Μάρ- 
’ “ ’ Ἁ ,ὕ ς , δ ΄ 

τυρὸς, κοινωνός τε ἣν τοῦ φόνου, τὰ πάντων ἱμάτια τῶν λιθοβολούν- 
Ψ “ 

τῶν αὐτὸν καταδεξάμενος φυλάσσειν ἵνα τὰς πάντων χεῖρας χρή- 

σήηται πρὸς τὸν φόνον. 20 
’ Ν ’᾽ 3 ’ 

Καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ 
[4 ᾽ὔ ζω ’ Ν σι ’ 

λέγοντα, Κύριε ᾿Ιησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμα μου. 
9 ’ ΩΝ φ“ φ 9 “- Α “Φ 3. ἈΝ 3 ᾽’ 

Αϑανασίου. Ταῖς πολλαῖς ὡς εἰπεῖν χερσίν, ὧν αὐτὸς ἑτήρει 

τὰ ἱμάτια, τὸν Στέφανον λιθάζων. 

Δεικνύντος ἣν τοῦτο, ὅτι οὐκ ἀπόλλυται, καὶ διδάσκοντος αὐ-- ἃς 

τούς. 

Σημειωτέον ὅτι τὴν ψυχὴν τὸ πνεῦμα καλεῖ. 

Τοῖ ἁγίου Κυρίλλουν εἰσ τὸ “" ΠΑτῈΡ Εἰς ΧΕΙΡΑ͂Σ ΣΟΥ ΠΑΡΑ- 
δ Α “Ὁ ’ 29 , ᾽ ΝΛ» ΄ ’ὔ 

Τίθημι Τὸ πνεῖμαά μου. Μέγα κάλιν καὶ ἐξαίρετον κατόρθωμα 

ταῖς ἡμετέραις ψνχαῖς, διὰ τοῦ πάντων ἡμῶν Σωτῆρος Χριστοῦ" 30 
9 ν᾿ δ ᾽’᾽ Ἁ “.᾿ ὔ φῳ 9 9.Ἀ Δ....ΝΆ4 

ἐπειδὴ γὰρ δεδικαιώμεθα διὰ τῆς πίστεως τῆς εἰς αὐτὸν, καὶ ἐν 

αὐτῷ τὸ ἀπλημμελὲς ἡ ἀνθρώ ὕσις εὑρέθη πλουτήσασα" καὶ ὰ ἡμμελὲς ἡ ἀνθρωπον φυσις εὺρ ἤ και 
" ᾿ ΩΝ 

κεκαινοτόμηκεν ἡμῖν, τὸ μηκέτι μὲν εἰς ἅδου τρέχειν τὰς τῶν 

ΕἼ 6ρ. δείξῃ. 
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σωμάτων ἀπαλλαττομένας ψυχὰς καθὰ καὶ πρώην, πέμπεσθαι δὲ 

μᾶλλον εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος" καὶ τοῦτο εἰδὼς ὁ ἅγιος ἔφη 

Στέφανος, ““ Κύριε Ἰησοῦ δέξαι τὸ πνεῦμά μου." Καὶ ὁ μακάριος 

δὲ γράφει Πέτρος" “ὥστε καὶ πάσχοντες κατὰ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
ὼ ὃ κτί. θέσθ ἃς ἑαυτῶν ψυχάς." κιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τᾶς ε υχάς. 5 

Ν Ν ’ 4 ζω ᾽ὔ Ἶ Ἁ 

ὅο Θεὶς δὲ τὰ γόνατα, ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ 
ὔ “΄“- 4 κι 

στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταὐτην᾽ καὶ τοῦτο εἰπὼν 
’ σε 9 φι “"-, ’ὔ 

᾿Ιἐκοιμήθη. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐὖ- 

τοῦ. 

Τοῖ αττοῖ. “Ὥσπερ γὰρ ἀπολογούμενος ὅτι οὐδὲ τὰ πρότερα το 

ἣν δυμοῦ, φησὶ, “ Κύριε" καὶ βουλόμενος αὐτοὺς ταύτη ἐπισπά- 
δ ἂν ΑἸ  ΣΝΣ Σ ρϑυηΣ ΔΝ ΣΝ “64,2 σασθῆαι" τὸ γὰρ ἀφεῖναι μὲν (τὸν θυμὸν καὶ τὴν ὀργὴν τῷ φόνῳ, 

καθαρθῆναι δὲ τὴν ψυχὴν τοῦ πάθους, εὐπαράδεκτον ἐποίει τὸν 

λόγον. 
- ΤΣ Ἁ “ Ὁ» 

Τοῦ αὐτοῦ. Καὶ οὔχ ἁπλῶς εὔχεται ὁ μακάριος οὗτος, ἀλλὰ 5 
᾿ “ Ν Ν , . Κ “ »νοὸ Ν , Σ μετὰ προσοχῆς θείς τὰ γόνατα ὅρα θεῖον αὐτοῦ τὸν θάνατον 

7 ’ 4. οὦ ’ 

μέχρι τούτον συνεχώρησε τὴν ψυχὴν εἶναι ἐν αὐτῷ ὃ δεσπότης. 
3 ’ τ ᾽ὔ ς Α 
Εν προοιμίοις τοῦ κηρύγματος ὁ Στέφανος ὑπὲρ τοὺς ποτα- 

, [4 μοὺς ῥέων καὶ πάντας ἐπιστοματίζων, ὃ τὰς ἀναισχύντους ἀπο- 
, , ὃ ΄ ’ φζ γκὰ Δ 3 “ "ἃ , ς , 

φράττων Ἰουδαίων γλώττας, ᾧ οὐδεὶς ἀντιστῆναι ἠδύνατο, ὁ πάντα 20 
Α Ν “1 ἃ ς Ἁ 7 ’ Ν ’ὔ 

συγχεῖς τὰ Ἰουδαϊκὰ, ὁ λαμπρὸν στήσας τρόπαιον καὶ νίκην περί- 
“- “ Ἁ Ἁ Ἁ Ν 

φανῆ, ὁ γενναῖος οὗτος καὶ σοφὸς, καὶ χάριτος πεπληρωμένος, καὶ 
΄ "“ ’ 3 φῷ τοσαύτην ἐκκλησίαν ὠφελῶν, οὐδὲ πολὺν χρόνον ποιήσας ἐν τῷ 

[4 Ἁ Ἁ 

κηρύγματι, ἀθρόον ἡρπάγη" καὶ ὡς βλάσφημος κατεδικάζετο καὶ 

κατελιθοβολεῖτο. 25 
. 2 “Ὁ φω " Ἁ 9 Τοῦ αἰτοῦ. Σημεῖον μεγίστον ἐκφέρων τῆς εἰς Θεὸν ἀγάπης. 

ὥσπερ γὰρ ὃ Ἵ Ὁ διώ δείκνυσιν ὅτι οὐ σφόδρα ; Ρ γὰρ ὁ καταρώμενος τῷ διώκοντι ἐρῶνσι τι οὐ σφοὺρ 
6» ΩΣ “ “ο 9 "“ δ 

χαίρει ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ ταῦτα πάσχων, οὕτως ὁ εὐλογῶν πολὺν 
᾽ ͵ 3 ϑω Ν Ν 

ἐμῴφαινει αντοῖς τὸν ἐρωτα. 
τ "ν᾿ ᾿ “ ὴ᾿ ζὉΧ 3 Υ 3 “- λ ς ’ ϑ 3 Τοῦ αὐτοῦ. ΤΊ οὖν οὐκ ἔστησεν αὑτοῖς τὸ ἁμάρτημα, ἀλλ᾽ 20 

᾽ ’ ’ Ἀ ’ 

αφήθη φησίν: εἰ μετενόησαν ἀφήθη" καὶ γὰρ ὃ μυρίαις βάλλων 
5.Α 4 κχςφς Α 3 ’ “ φ“υ . ᾽᾽ 

αντὸν χερσί, καὶ διώξας τὴν ἐκκλησίαν Παῦλος, τῆς ἐκκλησίας 

τροστάτης ἐγένετο. 

52 
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ΚΕΦ. Θ. 
Περὶ διωγμοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ ταφῆς Στεφάνου. 

Ἔγέ δὲ ἐν ἐκεινῇ τῇ ἡμέρᾳ ὃ ὃς μέγας ἐπὶ τὴν γένετο δὲ ἐν ἐκεινῇ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τῇ 
Α ’ 

ἐκκλησίαν τὴν ἐν ἱΙεροσολύμοις. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὅρα πῶς πάλιν πειρασμοὺς συγχωρεῖ ὅ ς 

Θεὸς γίνεσθαι: ὅρα καὶ παρατήρει ὅτως οἰκονομεῖται τὰ πράγ- 
᾽ ᾿ νΝ ν ἢ ὍΝ ΓΝ ὡ 

ματα" εθαυμάσθησαν διὰ τὰ σημεῖα μαστιχθέντες οὐδὲν ἔπαθον 

κατέστησαν ἐπὶ τῶν χειρῶν, ἠύξανε ὃ λόγος" πάλιν συγχωρεῖ κώ-- 

λυμα μέγα γενέσθαι καὶ διωγμὸς οὐχ ὁ τυχῶν. ἐφοβοῦντο γὰρ 

θρασυτέρους αὐτοὺς γενομένους" καὶ ἅμα δείκνυται ὅτι ἄνθρωποι τ΄ 
[ ’ Φφ ’ ΄ Α ᾿ Ά “ 

ἦσαν οἱ φοβούμενοι, οἱ φεύγοντες" ἵνα μὴ σὺ μετὰ ταῦτα λέγῃς, 
[42 ᾽ ’ ’ "9 ᾽ Ἁ 9 λ ὃ ὔ᾽ 

ὅτι χάριτι μόνῃ κατώρθουν, καὶ ἐδιώκοντο, καὶ αὐτοῖ δειλότεροι 

γεγόνασι, καὶ ἐκεῖνοι θρασύτεροι. 

Πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ιουδαίας 
δ ὔ Ν “" 9 ’ 

καὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν ᾿Αποστολων. [ 
φο 3 φ᾿ Π “ὦ 3 ,’ τἀ φ ’ὔ Ἁ 3 Ἵ 

ΓοΥ Αὐτοῦ. Τοῦτο οἰκονομία ἦν. ὡς μήκετι λοιπὸν ἐν ἱΪερόσο- 

δον 

’ ’ “ 3 “Ὁ ν.,» , “Ὁ ’ 

λυβοις πάντας καθῆσθαι, ἀδεῶς δὲ ἘΣ ἐμ  γυγ τῇ Σαμαρείᾳ λοι- 
53 , 9 «λ 3 “Ὡ ΝΑ ’ χὴ Ἁ “«ΦΨ0,39 , 

πὸν οἱ ἀκούοντες “ εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε πλὴν τῶν Ἀποστόλων 
᾿ Α ’ ᾽ θ λ ,’ Ἀ ἾἿ ὃ ’ Σλλὰ 

φησι, καὶ ταὐτὴ προσάγεσθαι βουλόμενοι τοὺς [ουδαίους, ἀλλα 

μὴ καταλείψειν τὴν πόλιν, καὶ ἑτέροις γενέσθαι θράσους αἴτιοι. 56 
[4 Ἁ Ἁ ’ »ν 3 “ς΄ 

2 ΣΣυνεκομισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, 

Τοϊ αττοῦῖ. Εἰ εὐλαβεῖς ἦσαν, διατί κοπετὸν ἐποίησαν; οὕπω 
Ϊ ͵ . Ὑ 7 ,ΌῸ Ων Ν “ , 2 ΄ ἦσαν τέλειοι" ἐπίχαρις ἦν ὁ ἄνθρωπος, καὶ τοῦτο δείκνυσιν ἀνθρώ- 

Ν 2) ιν φ ’ὔ , 3 ο νε , νι ς ’ ποὺς ὄντας, οὔχ! ὁ φόβος μόνον ἀλλὰ καὶ ἡ λύπη καὶ ὃ κοπετός" 
’ 3 Ἃ ΝΥ δ. Ἁ [χή 3 φᾷ Ἃ 4 Ἁ ’ ΒΕ 

τίς οὐκ ἂν ἐκλαυσεν ὁρῶν τὸν ἥμερον ἐκεῖνον καὶ ἀρνειὸν λιθό- 25 
Ἃ “ 

λευστον γενόμενον καὶ κείμενον νεκρόν ; ἱκανὸν αὐτοῦ ἐπιτάφιον 

εἶπεν ὁ Ἐϑαγγελιστὴς τὴν φωνὴν ταύτην, ““ μὴ στή ὑτοῖς τὴν ἡ δὲ τῆς τὴν Φωνὴ Ἢν) μὴ στησῆς αἀντοῖς Τῇ 
Ρ 29 

““ ἁμαρτίαν ταύτην. 
95 ’ Ν [4 5. 3 » “ 

Καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ. 
[4 [χ4 “Φ Ὁ Διδήμου. ᾿ὥσσερ οὐ πᾶν κέρδος ἀποδέχεσθαι δεῖ, ἢ μόνον τὸ 30 

πρὸς τὴν κυρίως ὠφέλειαν συντελοῦν" ον ὴκ ἐπὶ πά , ρῶς τὴν κυρίως οὐν᾽ ουτως οὐκ ἐπὶ πάσῃ ζημίᾳ 
Ἄ ῶὸ , δ ν..4}.ϑ» ῳ ’1’᾽ν ,, “" ; 
ἢ συμφορᾷ δυσχεραίνειν χρὴ, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόνων τῶν βλαπτόντων 

ἱ Νοιϊδηάιυτῃ δϑὶ ἤθαϊ ἰῃ ποβῖγο Οὐαΐοσε πϑαια ἴῃ (οἰ βι᾽η. ἀρρϑγεγε 
τι. αρ. Η. ᾳφυοά (ἔομηι. ογαϊτυν δὺ ᾿Ιουδαίων ἐκανάστασις καὶ συκοφαν- 
τία περὶ Στεφάνου. 
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᾿ ᾿ . 
ψυχήν ἐπεὶ τοίνυν καὶ ὁ Στέφανος σὺν ἀνθρώποις πρὸς θεοσέβειαν 

“ “ ο Ἁ “Ὁ 

τοῖς ποθοῦσιν αὐτῇ πολὺ συνεβάλετο" ἀκόλουθον ἦν ἐπὶ τῇ ἀναι- 
,ὔ 9 » 3 “ ᾽ ᾽ 9 Ἁ ’ 3 δ νν 

ρέσει αὐτοῦ, ἀνιαρῶς φέρειν στερηθέντας ἀνδρὸς τοιούτου, οὐ μὴν δὲ 

ὅτι τούτῳ κοπετὸς μέγας γέγονε τῶν ὑστερηθέντων αὐτοῦ, ἀναγκαῖον 
3 ω Ὶ “ Ἵ ἐστὶ καὶ ἐπὶ θανάτῳ τῶν τυχόντων, κἂν ἄλλως φιλτάτοις ὥσιν, 5 
3 ΄ ) ᾽ὔ "“ ’ ὰ ᾽ὔ Ἁ Ἁ Ν 

ὑλοφυρεσθαι, λυπουμένους πέρα τὸν μέτρον" τύπον γὰρ καὶ περὶ 
“ Φ Ν ᾽ “ ’ 45. Ν ΨΘΞ 39 7 τούτων δίδωσιν ὁ Σωτὴρ, μέχρι τοῦ δακρύσαι ἐπὶ τῷ ἀγαπωμένω 

᾽ὔ ΄ 4 
Λαζάρῳ τεθνηκότι ἐφθασεν. 

΄“ Ἀ » Ἁ 9 ’ Ἁ Ἁ 4 3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ᾿Εκκλησίαν, κατὰ τοὺς οἵ- 
9 , ᾽ 4 “ 

κους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας το 
’ ἌΣ ᾿ 9 ͵ . 4παρεδίδου εἰς φυλακήν᾽ οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον, 

3 Υ Ἁ ’ 

εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον, 
Τοῦ Χρυσοστόμονυ. [Πολλὴ ἡ μανία τὸ καινὸν αὐτὸν εἶναι, τὸ 
Α Φ  ω “Ὁ 

καὶ εἰς τοὺς οἴκους εἰσιέναι" τὴν γὰρ ψνχὴν αὐτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ τοῦ 
, Ἢ Σὲ ᾳ 

γόμου" ““σ υρὼν," φησιν, “ ἄνδρας καὶ γυναῖκας τ ὅρα καὶ τὴν παρ-ὶϑ 
4 ΟΝ ΨΦ ΕΣ ᾿ς Ν,ἦ Υ Ω ρῆσιαν καὶ τὴν ὑβριν, καὶ τὴν μανίαν τοὺς ἐμπίπτοντας ἅπαντας 
’ “᾿ “, ΩΣ βυρίοις διετίθει κακοῖς" ἀπὸ γὰρ τῆς σφαγῆς ταύτης θρασύτερος 

γέγονεν. 
Τοῦ αἰτοῦ. ᾿Ενίσχυσε, φησὶν, ὁ διωγμός" ἀλλὰ τότε μάλιστα 

“ 3 [4 3 ΄ Ν 3 ΩΝ Ν “ῳ τροκατεχομένους ἐξείλετο᾽ ἐπετείχισε γὰρ αὐτοῖς τὰ σημεῖα 20 
5ᾺΛ ὁ , “ 

οὐδὲ ὁ θάνατος Στεφάνου ἔσβεσεν αὐτῶν τὸν θυμὸν, ἀλλ᾽ ἐπέτεινε 

μᾶλλον" ἐσκόρπισε τοὺς διδασκάλους, ὥστε πλείονα γενέσθαι τὴν 

μαθητείαν᾽' καὶ χαρὰ ἦν καίτοι κοπετὸς ἦν μέγας" ἀλλ᾽ ὅρα 
᾿ Ἢ , ε ᾿ ἢ .. “2 ἼῸΞῸΌγω.} τ , 

πάλιν τὰ “ρρήστὰα. ἱκανὸν χρόνου τὸ νόσημα ἢν». ἀλλ οὗτος αὖὐ- 
Ἁ τῷ 

τοὺς ἐξείλατο. πῶς δὲ καὶ τὸν Σίμωνα ἐβάπτισεν; ὥσπερ καὶ τὸν 25 
᾽ ᾿ 
[οὐδαν ὃ Χριστὸς ἐξελέξατο. 

ἢ Περὶ ᾷϑιλίππου τοῦ ᾿Αποστόλου πολλοὺς ἰασαμένον ἐπὶ τῇ Σαμαρεῖᾳ. 

5 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας, 
)» 3 ζω Ν ἤ ΄“ , ς.«ν δέκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι 

τοῖς λεγομένοις ὑπὸ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν, ἐν τῷ ἀκού- 30 
εἰν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 

Ἰσιδόρου ἘῈ Ἐπιστοδῆς τμζΖ. Οὐχ ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος 

κ (οἀ. εὑρὼν. 
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184 ἙΡΜΗΝΕΙΑ ὙΠ. 7. 
ὁ “ δώδ ’ἤ ϑ . Ἶ, ΩΝ ς Ἁ ΞὋ Ἁ «- 

ὃ ἐν τοῖς δωδεκα καταλεγόμενος, ἀλλ εἰς τῶν εἐπτα τῶν μετὰ τὸν 
3 “- "- ’ ’ὕ 

ἀριστέως καὶ ἀρχιστρατηγοῦ τῶν καλλενίκων μαρτύρων Στεφάνον 
Ἁ ΑἉ “Ὃ “ 7 Ἁ 4 

ἐπιλεγεὶς πρὸς τὴν τῶν χηρῶν οἰκονομίαν οὗτός ἐστιν ὃ καὶ τὸν 
“ λ ,. 

εὐνοῦχον βακτίσας, καὶ τὸν Σίμωνα κατηχήσας. 
Τ “ κι -φἈ 5 3 ΩΝ ἮἝἘ ἣΝ , ὔ ζ 

οὗ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἘΞ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ ΥΜΗ. Εὐτειδὴ καὶ μαρτυρίαν ζη- 5 
“Ὁ “ω “ ,’ Ὦω Ὁ 

τεῖς τοῦ πράγματος γραφικὴν, ἄκονε τοῦ παναρίστου Λουκᾶ ἐν 
 Ὥ [4 Ἁ ,ὔ ταῖς Πράξεσι γεγραφότος" ἀναιρεθέντος Στεφάνον διωγμὸς ἐγένετο 

. 4 φ“ο ὔ 

μέγας ἐπι τὴν ἐκκλησίαν' ““ πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τῆς χώ- 
“5 ’ Ἁ “» ’ Ν ὠἈΨ.59 ’ 23 ς 

ρᾶς τῆς [ουδαίας και τῆς Σαμαρείας, πλὴν τῶν Αποστόλων᾽ ὡς 
“- Ύ 3 ’ “ 3 ’ Ϊ δῆλον εἶναι ὅτι ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος σὺν τοῖς ἄλλοις Ἀποστό- το 

,. λνλε ’ ’ λοίς ἐπὶ Ϊεροσολύμων κατέμεινεν. 
[νὴ 3 .. “ ““ 3 ’ [4 Τοῦ ΑΥ̓ΤΟ ΕἘῈ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ ΤΜΗ. Τῶν Ἀποστόλων μόνων ἐν 

Ἵε λύ λ θέ Ἁ 7 ΩΣ Δ ᾿ “ 

ροσολύμοις περιλειφθέντων, καὶ πάντων τῶν λοιπῶν μαθητῶν, 
ν 3 », “« ΩΝ τ ι Ψῃ 

ἄλλον ἀλλαχου ἐνδιασπαρέντος, ἐν τοῖς διασπαρεῖσιν ἣν καὶ οὗτος 
ς ᾧΦ(λ ς νι Ν ΝΗ 7 ἣ Σ “ νιν 
ὁ Φίλιππος, ὃ καὶ τὸν Σίμωνα κατηχήσας ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ τόν 15 

9. ὦ» 4, ΄- 4 ’ δΑ ΩΝ ᾽ 

εὐνοῦχον κατὰ θεῖον χρησμὸν βαπτίσας" ὑπὸ τοῦ [Πνεύματος Άυ- 
“ "».Κ »" ς 7, ᾿ Ν ,ὕ μά Ἁ 

ρίου εἰς Αζωτον μὲν εὑρέθη" πρὸς δὲ Καισάρειαν ὥρμησε τὴν 
1.Ν 3 “ῳ ᾿ "ῸΨ Ἁ 4 Ν ’ ’ὔ Ἁ . αυτὸν ἐνεγκοῦσαν᾽ τῆς γὰρ ἐπί Στεφάνου λύπης πειρασθεῖς, και 

..4 ’ “ ᾽ ,’ ν ἴσως δείσας μὴ τῶν ὁμοίων μετάσχη, ἐπαλινόστησεν οἴκαδε. 
9 “ “ ’ Ὃ» Ἁ ΕἸἘ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ τΝ. Ἐπειδὴ πολλῶν ἀποδείξεων ἐρᾶς, ἰδοὺ 10. 
Ἁ , Ν ὔ καὶ ἑτέρα. Φίλιππος μὲν ἔβαπτισε τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ μαθητευ- 

᾽ὔ Ἁ ’ Ἁ 

θέντας" Πέτρος καὶ Ἰωάννης οἱ Ἀπόστολοι καταβάντες ἀπὸ Ἵερο- 
’ Ἁ “ ὔ σολύμων πρὸς αὐτοὺς, τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν παρέσχοντο" εἰ 

δὲ [ ’ Ἶ “ 9 ’ 9 9 κ καὶ ᾿ 9 

ἔ ὃ βαπτίσας εἷς τῶν Αποστόλων ἐτύγχανεν, εἶχεν τὴν αὐθεν- 
ξὔ σῳ "Ὁ ’ ,’ 

τείαν τῆς τοῦ Πνεύματος δόσεως" βαπτίζει δὲ μόνον ὡς μαθητὴς" 25 
ὮΝ , Α 7 ς» ’ Ἷ, φ ΩΣ ’ ’ 

τελειοῦσι δὲ τὴν χάριν οἱ Ἀπόστολοι, οἷς ἡ τῆς τοιαύτης δόσεως 
3 ’ 940.) 

αὐθεντεία ἐδέδοτο. 

Πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα, βοῶντα 

φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο. ἑ 
Τοῦ Χρυσοστόμου. 'Γοῦτο γὰρ σημεῖον φανερὸν, ὅτι οὐχ, ὡς 30 

οἱ μάγοι ἐποίουν" ἴσως γὰρ ἐκεῖνος ἐδέσμει. 

Πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν᾽ 

ἐγένετο δὲ χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 
3 σῳ “Ἅ - “Ὁ Οὐκ ἦν ἐνταῦθα ἀπάτη" περιπατῆσαι γὰρ ἔδει καὶ ἐνεργῆσαι. 
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ΚΕΦ. Ι. 
Περὶ Σίμωνος τοῦ Μάγου πιστεύσαντος καὶ βαπτισθέντος Ὦ σὺν ἑτέροις 

πλείοσιν. 
3 Ἁ 2 9. ἢ .“. “" 3 σι 

9 Ἀνὴρ δε τις ὄνοματι Σίμων, προὔπῆρχεν ἐν τῇ πόλει 
’ 9 Κι Ἁ ν͵ οὶ “2 

μαγεύων καὶ ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων ς 
3 νΝ ὔ εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν. 
Πῶς οὖν αὐτὸν οὐκ ἀνεῖλον ὥσπερ ᾿Ανανίαν καὶ Σάπφειραν ; 

ὅτι καὶ τὸ παλαιὸν ὃ τὰ ξύλα συλλέξας ἀγηρέθη εἰς ἑτέρων σω- 

φρονισμὸν, καὶ οὐκέτι ἕτερος τὸ αὐτὸ πέπονθεν, οὕτω καὶ νῦν. 

Τοῦ αττοῖ. Ὅρα καὶ ἕτερον πειρασμὸν τὸν τοῦ Σίμωνος “ λέγων το 

εἶναί τινα ἑαυτόν." 

Τοῦ ἁγίου ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Ἐπισκόπου ΚύΠΡΟΥ Ἐκ τοῖ 8 λό- 
γον τοῦ Παναρίου. Ὁ Σίμων οὗτος ὑπεκορίσατο τοὺς Ἀποστό- 

λους καὶ αὐτὸς δὲ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ὑπὸ Φιλίππου ἐβαπτίσθη 

μετὰ πολλῶν" οἱ δὲ πάντες χωρὶς αὐτοῦ ἐξεδέξαντο τὴν τῶν μεγά- τς 

λων Ἀποστόλων παρουσίαν, καὶ διὰ τῆς αὐτῶν χειροθεσίας ἔλαβον 

Πνεῦμα Ἅγιον ἐπειδήπερ ὁ [Ἀπόστολος Φίλιππος Διάκονος ὧν, 
3 Ύ 3 ’ὔὕ “Ὁ ’ “ 4 39. ὦ ’ “. 

οὐκ εἶχεν ἐξουσίαν τῆς χειροθεσίας, τοῦ δι’ αὐτῆς διδόναι [Πνεῦμα 
Η͂ 

Αγιον. 
φ “. [2 ΓΈ ἦ3ὄἽἝἍΟ ’ ’ δ᾿ 

ῖ΄ο Ὧι προσεῖχον ἅπαντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, λέ- 20 
--»ἢ, » ς , - “- ε , 

γοντες, οὗτὸς ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγαλη. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ ἐπληροῦτο τὸ παρὰ τοῦ Χριστοῦ 
εἰρημένον" ὅτι ἐλεύσονται ψευδόχριστοι καὶ ψευδαπόστολοι ἐπὶ 

“΄ ΡΥ 7 ᾽ τῷ ὀνόματί μου. 

τι Προσεῖχον δὲ αὐτῷ, διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαι βοσείχ φ, Ψ ΧΡΌΥᾳ μαγείαις ἃς 
3 ’ Ψ Ν 2 » ἱφὶ , ἱδέξεστακέναι αὐτούς. ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ 

3 μ Α “ ,ὕ ΄΄οὦ “ ΝΝ ζω 
εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ 
5.» 3 σι ἴον 3 ’ Υ )᾿ 4 ὑνόματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τὲ καὶ 

γυναῖκες. 

Ἀπμωνίου. Σημειωτέον ὅτι οὐ δεῖ μὲν πλησιάζειν μάγοις" 30 
»" 3. 3 ΄ 3 ’ 3 ’ , ς΄ νΝ 2 αλὴν εἰ ἀπατηθείς τις ἐποίησεν, ἀφιστάσθω ταχέως" ἡ γὰρ ἔπι- 

μονὴ ἡ ἐν τοῖς κακοῖς εἰς ἔκστασιν ἄγει φρενῶν, ὥστε μὴ συνιέναι 

τὰ γινόμενα διακρῖναι. 

πὸ [1τᾳ Οοἀ. Οοἰδβὶ. εἰ (Ξσιην. ἀνελθόντος Οοἀ. Ν. Ο. 
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Α ’ Ἁ ’ Ν᾿, Α 4 12 ὋὍὉ δε Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ βαπτισθεὶς ἣν 
ζω) σι ΄ι “᾿ ν᾽’ 

προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνα- 
᾽ὔ ’ 3 “ἢ 3 ’ Α ς. » 

14 μεις μεγάλας γινομένας, ἐξίστατο. ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν 
’ ’ Ψ ᾽᾽ ς ’ Α 

Ἱεροσολύμοις Ἀπόστολοι, ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τον 
᾽ ΄σ΄' “σ΄ ’ Ν Ἁ ͵ 

λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὑτοὺς Πετρον καὶς 
[4 

Ἰωαννην. 
Τοῖ Χνυσοστόμου. Οὐ πίστεως ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ὥστε γενέσθαι 

τοιοῦτος. 
᾽ ἤὔ 3 “«“᾿ :-4 

15. Οἴἵτσινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὑτῶν, ὅπως 
’ “ σ ’ Α 4 9 σι τόλαάβωσι Πνεῦμα Ἅγιον, οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν το 

Ἁ Ἁ ἤ ννΨ 

ἐπιπεπτωκὸς, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ἦσαν εἰς τὸ ὄνομα 
“-" σι ὔ ’ 4 ζ΄“ 9 

17 τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. τότε ἐπιτίθεσαν τας χεῖρας ἐπ᾽ αὐ- 
4 Ὰ ὔ φξ΄Ὥ" [.2 

τοὺς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Σημείων μεγάλων γινομένων, πῶς Πνεῦμα 

οὐκ ἔλαβον ; Πνεῦμα ἔλαβον τὸ τῆς ἀφέσεως, τὸ δὲ τῶν σημείων 15 

οὐκ ἔλαβον. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---ΞΌτι γὰρ τοῦτο ἦν, καὶ τὸ τῶν 

σημείων Πνεῦμα οὐκ ἔλαβον, ὅρα πῶς ἰδὼν ὁ Σίμων προσῆλθε 

τοῦτο αἰτῶν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- Διατί οὐκ ἦσαν οὗτοι λαβόντες 

Πνεῦμα Ἅγιον; ἤτοι τοῦ Φιλίππου τιμῶντος τοὺς Αποστόλους" 

ἤτοι τῷ μὴ ἔχειν χάρισμα τοιοῦτον' ἤτοι τῶν ἑπτὰ ἦν, ὅπερ μᾶλ-20 
 γ) 3 “ μ ο“«“ “ Φ 4 “2 ς .Ὶ “ λόν ἐστιν εἰπεῖν" ὅθεν μοι δοκεῖ οὗτος ὁ Φίλιππος τῶν ἕπτα εἰναι 

ὁ Στεφάνου δεύτερος, ὃ δὲ τοῦ εὐνούχου τῶν Ἀποστόλων εἶναι" 
«4 Ά 3 Ὁ 3 φΦῳ 7 , ᾽ γ 9 δ Α 

ὅρα δὲ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξήεσαν. ῳκονομήθη τούτους ἐξελθεῖν" καὶ 

ἐκείνους ἑτέρως διὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. δυνάμεις γὰρ ἔλαβον 
“Ὁ “ὥω 3" ΝΥ Ἁ “Ὁ 7 ΓΦ, Ἔ “᾿ “7 νι 

ποιεῖν σημεῖα, οὐχ! δὴ καὶ Πνεῦμα διδόναι ἑτέροις" τοῦτο ἦν τὸ 2 

τῶν Αποστόλων ἐξαίρετον καὶ ὅρα τοὺς κορυφαίους, οὐκ ἄλλους 

τινὰς ἀλλὰ Πέτρον. 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚύΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΒΕΊΑΣ ΕΚ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ [Ω- 
’ὔ ’ «ἢ “ λ 6 7 δ ᾿ ͵ὕ 

ΑΝΝΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Καὶ ὁ τελείαν δοὺς τὴν χάριν 

τῷ εὐνούχῳ Φίλιππος διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, τούτοις ἔδοξε μὴ 30. 

τελείαν διδόναι, λόγοις ἀρρήτοις τισὶ τοῦ Θεοῦ τὰ τοιαῦτα προοι- 
“ -- ΄ Ν Α Ἁ “Ὃ ϑ ἢ ΄ ἤ 

κυνομοῦντος" να καὶ τὰ μετὰ ταῦτα ἀναφνεσϑαι μέλλοντα διά τι- 

νας αἰτίας ἀτελῇ βακτίσματα, πρὸς τέλειον ἀκοκαθίστασθαι δόξη, 

διὰ τῆς τοῦ Ἁγίον Πνεύματος δόσεως, ἣν τὸ χάρισμα χαρίζεται. 
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ἈΜΜΩΝΙΟΥ πρεσβυτέρου. Εζήτησε τίς τοῦτο διατί ὁ Φί- 
λιπαος οὐκ ἐποίησε τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ βαπτισθέντας μετασχεῖν 

Πνεύματος Ἁγίου ; πρὸς ὃν δεῖ ἀπολογήσασθαι Θεοῦ χάριτι" ὅτι 
2 ΝΣ 9. ἡ" “ 2... 3 Α 9  ὴ »«ἀὠςε ,, εἰ καὶ τὴν ἀρχὴν ὅτε ἐβάπτισε τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ ὁ Φιλιππος, 

οὐδεὶς ἔλαβε Πνεῦμα Ἅγιον᾽ ἀλλ᾽ οὖν ὕστερον μετὰ τὸ εὔξασθαι ς 
Ἷ ’ὔ Ά 7 ἐδ ὃ 4, ὁ Φ “᾿ οῳ 3 «Ὁ 9 ὔ 

ωάγνην καὶ [Πέτρον, δέδωκε διὰ τῆς τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἐκιθέσεως 
ΔΩ φΦ “ “᾿ “Ὁ 4 39 ν ν "»ἷ 

τὸ Αγιον Ϊνεῦμα τοῖς βακτισθεῖσι" κοινῷ γὰρ ὀνόματι καὶ ἀο- 

ρίστῳ εἶπεν ἡ γραφὴ, ὅτι διὰ τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων ἐπιτιθε- 
΄ ἘΝῚ “" “«,«ᾷῳ4Ἃήἠ.) ε -“ , , ὡ 

μένων ἐπι τοῖς πιστοῖς, ἐπέλαμλψεν ἡ τοῦ [Πνεύματος χάρις" οὐκ 

εἶχεν ὅτε διὰ μόνου Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννον, ἀλλ᾽ ἀπροσδιορίστως το 

εἰτὼν συμπεριέλαβε καὶ τὸν Φίλιππον" ἔπειτα δὲ οὐχ, ὡς εὐτελὴς 

ἢ ἀνάξιος ὁ Φίλιππος οὐ κατήγαγε τὸ Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ 
᾽) ς᾿ Α 95. ἃ 4 7 δ᾿ Ν 4.3. 3,9 

βακτισθέντας, ὁπότε καὶ αὐτὸς ἀνεγράφη σημεῖα πεποιηκὼς ἐν ἰά- 

σεσι νόσων καὶ ἐκβολαῖς δαιμόνων᾽ ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ηὔξατο τοῦτο αὐτοῖς 

ὑκάρξαι, οὕτω πολλάκις λογισάμενος εἶναι τέως αὐτοῖς συμφέρον, ὡς τς 

ἀκμὴν μὴ οὖσιν ἐπιτηδείοις πρὸς τὴν τοῦ Πνεύματος ὑποδοχήν. 
Ὡ ΦὋΦ 4ἋἫ ς Σί 6 θεὶ ὁ 3 3 “᾿ 3 Ν , 

ς ὁρᾶς γὰρ ὃ Σίμων ὁ βαπτισθεὶς ὑπ αὐτοῦ, ἀκμὴν τὰ 

τῆς σαρκὸς φρονῶν ἥτει τὸν Πέτρον διὰ χρημάτων δόσεως λα- 
-2 ὠ τ ’ 4 , Ἁ “ “ “ 3 ,ὕ “Ὡ 

βεῖν ἐξουσίαν, ᾧ ἂν θέλῃ διὰ τῆς τῶν χειρῶν ἐπιθέσεως δοῦναι 
“Ὁ Υ͂ ᾿ 4 ’ ,ὔ 3 ΄ 3. ὦ φ 

Πνεῦμα “Αγιον' ὃν ἀπεσείσατο Πέτρος, ἐπιτρέψας αὐτῷ μετανοῆ- 20 
4 Ν ’ 5 διὸ δὲ “. Ὑ ε }}0Ὺ 

σαι, εἴπως ἄρα συγχωρηθείη αὐτῷ" διὰ δὲ τοῦτο εἶπεν “ εἰ ἄρα 

“ ἀφεθήσεται σοι" ἵνα διὰ τοῦ ἀμφιβόλου καταστήσῃ αὐτὸν ἐν 

φόβῳ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ σπουδῆς ἐκιζητήσῃ τὸν Θεόν" πλὴν 
μ“ 9. ὦ ΝΥ , Ω͂ " σῷ ᾿ . ΄ ὅμως κἀκεῖνο ἔστι στοχάσασθαι, ὅτι διὰ τοῦτο εἶπεν ὁ Πέτρος 

"- 2 .. 2. ἢ φ ΄ 3 ’ ἐ ’ 2 2 Ἁ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐδόκει ὁ Σίμων ἀσύγγνωστα ἡμαρτηκέναι ὡς εἰς τὸ 25 

Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσας, διότι δώροις ἐνόμισε τὸν Θεὸν 
“ ΓΝ, 4 3 ,.}ὔ ’ ΝΝ 7 , 

πείθειν ἢ ὅτε ἐνόμισε τοὺς Αποστόλους τοὺς πλήρεις [Πνεύματος 
, «  ᾿ ΔΛ Λ 9 8. «ὁ Ἁ “Ὅ Ν 3 

χρημάτων ἡττᾶσθαι, καὶ ἐνυβρίζειν δι αὐτῶν τὸ [Πνεῦμα, εἴγε ἐν 

τοιούτοις ἀνθρώποις ἐνοικεῖ τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς χρήμασι κατα- 

δουλουμένοις. ἔπειτα δὲ κἀκεῖνο πάλιν εἰπεῖν δεῖ, ὅτι τὰ πολλὰ ὁ 30 
, Υ̓ 7 εν “ 7 Α ΣΤ 

Φίλιππος ἔπραττε γυττόμενος ὑπὸ τοῦ [Π᾿νεύματος, καὶ οὐδὲν 
Ἵ 7 93,9 ΓὉ “Ὁ ΝΥ 7 9. φ“᾿ ᾽ ΓΝ 

ἐποίεε ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μὴ προτρεπομένον αὑτὸν τοῦ [Πνεύματος ἢ 

ἀγγέλου, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς εὑρήσεις λέγουσαν τὴν γραφήν ““ ἄγγελος 

“δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον λέγων, ἀνάστηθι" καὶ πάλιν' 
“εἶπε δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, πρόσελθε εἶκος οὖν ὅτ; μὴ 35 

Τ 
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Ἁ “ ᾽ ΕΣ . τῳ 3 “Ὁ , 

γυχθεις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος εὔξασθαι καὶ ἐπιθεῖναι αὐτοῖς τὰς 
“ 3 3 ’ 3. ,, 6 “- “Ἕ “ω -. 3 39. 2) 3 

χείρας, οὐκ ἐπεχείρησεν ἀῷ εαυτοῦ τοῦτο ποιησαι" ἀλλ ἀνέμεινε 
Α 4 ’ ες οὧδλ ͵ ΠῚ ’ ͵ ΝΥ ΙΝ τὴν ἄνωθεν κρίσιν ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης θερμότεροι ὄντες καὶ 

’ “Ὸ, ’ 

παρρησιαστικώτεροι ἠνύξαντο Πνεύματος μετασχεῖν τοὺς ἀμετό- 
[2 Α ’ ’ “6 Ἃ 3 φ᾿ 3 3 4 Μ 3 ’ Α 

χους" οἱ δὲ δύο πλείω τοῦ ἑνὸς ἐνεργοῦσιν εἰς εὐχήν ἐν μέσῳ γὰρ 5 
δύ ᾷ, λ ’ νσ θέ 8. -Φ« 97 “Φ [τ᾿ “Ὁ Ι ῦ ὕο ἢ πλειόνων συναχθέντων ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Θεοῦ [ησοῦ, 

4 “ “ εὑρεθήσεται ταχύτερον. Ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅτι διὰ τοῦτο Φίλιτ- 
3 , ᾿ Ἂς κ“, , , ΕΝ πὸς οὐ κατήγαγε τὸ Πνεῦμα" ὅτι Διάκονος ἦν μόνον, παρὰ τῶν 

Ν Ν , 
περὶ Στέφανον προβληθεὶς, οὐ μὴν καὶ Πρεσβυτέρου εἶχεν ἀξίαν 

Ρ Ἁ φσῳ 

ἢ Ἐπισκόπου, ὡς οἱ μαθηταὶ τοῦ Κυρίου" ὅτι δὲ Διάκονος ἦν μαρ- τὸ 
ΌΝ “ω “- δ Ἁ ΄“ 

τυρεῖ ὁ Παῦλος ἐν τοῖς Κανόσιν οὐ μόνον περὶ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ 
“ ῃ Ἁ Α “ὧ 

περὶ Ἀνανίου, ὃς ἐβάπτισεν αὐτὸν τὸν Παῦλον, οὐκ ἰδίᾳ αὐθεντίᾳ, 
3 4εἐνΝ ΩΝ “ ἤ δῷ ΩΝ Ν “ . 
ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ προτραπέντος τοῦτο ποιῆσαι" καὶ πῶς φησι, 

φῷ , 

Διάκονος ὧν ἐβάπτισε ; πρῶτον μὲν διὰ τὸ σπάνιν εἶναι Πρεσβυ- 
, 3 “΄, Καὶ ν »" ἣ , νιν τέρων ἐν Σαμαρείᾳ ὥσπερ τὸ πλεῖστον γὰρ μόνος ἦν, διὰ τὸν 15 

Υ̓͂ 

γεγονότα διωγμὸν διασπαρέντων πάντων᾽ ἔξεστι δὲ ἐν ἀνάγκη καὶ 
φῷ “ 3 ’ ’ 9. Ἁ 

τῷ Διακόνῳ βαπτίζειν, ἀπορίᾳ Πεσβυτέρον, καθὼς αὐτὸ τὸ 
“ 323." ᾿ “ ο- Πνεῦμα ἐδίδαξε᾽ προτρεψαμένον αὐτὸν ἐπὶ τῷ πλησιάσαι τῷ εὐ- 

’ . ἡ λ δ Ἴ ,,,,.τ.»ν», ἜἜᾳΨᾳἘΞ: δὲ ᾿ 
γούχῳ, καὶ πάλιν καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ εὐνούχου προτραπείς" εἰ δὲ μὴ 

, “ “ ω Ἁ Ἁ » ’ “ῳ«Ἀῳφ᾿: 
ἣν θέλημα Θεοῦ ποιῆσαι, οὐκ ἄν μετὰ τὸ βάπτισμα τῇ τῶν χει- 10 

“οειἕ ᾽ 3 Ἐπεὶ 9. ϑ»ν 4 Ν Α ἣ ᾿ Α ρῶν ἐπιθέσει ἐπκιφοιτᾶ δι᾿ εὐχῆς ἐπὶ τοὺς βαπτιζομένους εἰς τὸ 
Ν “ ΄’ 3 “ Δ “ ς ν Ἁ ’ “᾿ 
ὄνομα τοῦ Κυρίον Ἰησοῦ τὸ ᾿Αγιον Πνεῦμα" διὸ καὶ μέχρι νῦν 

[2 

οὕτως ἡ τάξις φυλάττεται. 

ΚΕΦ. ΙΑ. 
Ὅτι οὐκ ἀργυρίου οὐδὲ ὑποκριταῖς, ἀλλ᾽ ἁγίοις διὰ πίστεως ἡ μετοχὴ τοῦ ἧς 

᾿Αγίονυ Πνεύματος δίδοται. 
Ν δ. λῚ “ὦ [4 φι ““ 

18 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Σίμων, ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
΄. ’ σε 

τῶν Ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, προσ - 
7 3 ΄σι ’ ’ ἤ ἢ ,, Ἃ 3 

τρήνεγκεν αὑτοῖς χρήματα, λέγων, δότε κἀμοὶ τὴν ἐξου- 
’ ’ [4 Φ δ “ “-“ 

σίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἂν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ 3. 

Πνεῦμα Ἅγιον. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐκ ἄν εἶδεν εἰ μή τι αἰσθητὸν ἐγένετο, 

ὥσπερ καὶ Παῦλος ἐποίησεν, ὅτε ταῖς γλώσσαις ἐλάλουν. ὅρα 

τὴν μιαρίαν τοῦ Σίμωνος" χρήματα διατί πρόσηνεγκε ; καίτοι οὐκ 
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ἣ ἊΝ , 5.Ν “ὦ᾿ὠίῖν» νυν ᾿ς ὦ εἶδεν αὐτὸν χρημάτων αὐτὸ ποιοῦντα" καὶ οὐκ ἦν ἀγνοίας τὸ πρᾶγμα, 

ἀλλὰ πειράζοντος καὶ βουλομένον κατηγορίᾳ περιβαλεῖν" διὰ 

τοῦτό φησι “ οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ," βέερὶς ἥρος Ὁ ΛΟ 9 
Α φσοω 

καὶ τὰ ἑξῆς. 

Ἐ Περὶ ὑποκρίσεως καὶ ἐπιπλήξεως Σίμωνος. δ 
[4 Ἁ 4 Ἁ 3. ἈΝ Ἀ » ὔ ’᾽ Ἁ , 20 Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς αὑτον, τὸ ἀργύριον σου σὺν σοὶ 

ΝΜ) 9 3 [4 σ Ά 4 ξ᾿ ζο » ἢ 

εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεαν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας 
᾿ ’ ΄σ“ 3 » 54," κ“- 

11 διὰ χρημάτων κτᾶσθαι οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος 
3 ΄᾿ ’ ’᾽ 

ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. 
φ᾿ “ 2 .“ ’ 

Τοῦ αττοῖ. Ἐπειδὴ οὐκ εἰς δέον αὐτῷ κέχρησαι" οὐκ ἔστι το 
" 3 ’ 3 Ν 7 ΄ “ όή, δὲ ἃ ταῦτα ἀρωμένον ἀλλὰ παιδεύοντος, σοί, φησι, τῷ τοιούτῳ ὡς ἂν 

εἴτις εἴποι, συναπόλοιτο μετὰ τῆς προαιρέσεως" οὕτω μικρὰ φρο- 
" Δ ὦ “ “ “ῳΗ 4 ο. 3 ΄ νεῖς περὶ τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, ὅτι προσεδόκησας ὅλως ἀνθρώπινον 

τ ᾿ εἰναι τὸ πρᾶγμα. 

Θεοφίλου ἐπισκόπου ἈΛΕΒΑΝδΡεῖαΣ. Τὰς ἐκκλησιαστικὰς τς 
χειροτονίας ἠσφαλίζοντο, ἐξ ὀρθῆς πίστεως καὶ βίον σεμνοῦ τὴν 

’ 3 ’ 3 ’ Ν 3 Ἁ Α 4. δ », 4 ᾿ μαρτυρίαν ἔχουσας" ἐφόβει γὰρ αὐτοὺς τὰ ἐπὶ τοῦ [εροβοὰμ, 

κακὰ, ἵνα μὴ μελετὴ καὶ ἔθος τοῖς ἀσεβοῦσι γένηται, χρυσίῳ 

νομίζειν τὴν τῆς ἱερωσύνης τιμήν. 
«ε Ν ᾽ 3 Μ » “" »ἭἬἍ ΄- σι 

Η γαρ καρδία σου οὐκ ἐστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ Θεοῦ. 20 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Πάλιν τὰ ἐγκάρδια εἰς μέσον ἄγει, ἐπειδὴ 

ἐκεῖνος λανθάνειν ἐνόμεζεν' ὁρᾶς ἀπὸ τῆς κακίας πάντα πράττοντα. 
22 Μ ’ 3 »Ν .- ’ ᾽ . 

ετανοῆσον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σοὺ ταύτης, καὶ 
’ ΄- ξι » ὔ ͵ ς.» ἢ ΄“ 

δεηθητι τοῦ Θεοῦ, εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς 
’ 

καρδίας σου. 25 
3 3 ὔ , Ν εἐ ςε , ς ν "» Επ ΑΝΕπιρράφου. Δείκνυται δὲ ὡς ἡ μετάνοια ἱκανὴ πᾶσαν 

φ ’ “ , Ἁ 7 ΙΝ “ω ’ , ᾿ς Ἁ Ν ἁμαρτίαν νικῆσαι διὰ τὸν χαίροντα ἐπὶ τῇ μετανοίᾳ Θεόν τὸ δὲ 
Ν 

δ 3: ἄρα προσκείμενον διδάσκει, ὡς δυσκατόρθωτον τὸ πρᾶγμα γίνεται 

τῆς μετανοίας τοῖς εἰς αὐτὸ τὸ θεῖον ἐξαμαρτάνουσιν" εἰς ὃ καὶ 
ι ϑ "“ 

Σίμων ἥμαρτεν, ἀργυρίου ὑπακούειν εἰς τὰς ἐνεργείας τὸ Πνεῦμα 30 
42 

τὸ Αγιον ἡγησάμενος. 

Διδέμου. Προαιρετικὴ τροπὴ ἣ πίπτει εἰς μόνον τὸν δεκτικὸν 
μ᾽ ᾿ , « ᾿λ Α Α , “ ε “ , 

ἀρετῆς καὶ κακίας" ὁ δὲ κατὰ τοὺς μύθους τῶν αἱρετικῶν φύσει 
Α 4, “. 

κακὸς ὧν ἄνθρωπος, οὐκ ἔστι δεκτικὸς τῆς κατὰ βούλησιν μετα- 
12 
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“ Ἁ ὔ φ) ’᾽ ου ’ 3 

βολῇς" ὅθεν παρέλκει τὸ ““ μετανόησον λεγόμενον τῷ Σίμωνι ἐκ 
ὠἩΧδκ - 4 Ν 9 ’ ’ ς. 3 » » , 

κατασκενῆς οὁντι κακῳ κατὰ τοὺς ἐκείνων μύθους ἀλλ ον ματαίως 
Υ ν ἐς ’ ἦγ" 3 ὔ Ν ν » “2. Ν, 

εἴρηται τὸ ““ μετανόησου ὁ αὑτεξούσιος ἄρα καὶ αὐτὸς" τούτου 
δὲ αΣ ἢ , “Ἀ , , κν ᾿ ἐδ 
ἐ μὴ ὄντος φύσει κακοῦ, ἢ ἐπιτεταμένην κακίαν ἐχοντος" ὁ 

“ ’ “ 

ἄλλος τις εὑρεθείη τοιοῦτος. 5 
3 ν᾿ Α ᾽ ΙΝ ’ὔ δὲε ἀδ ᾽ ς« “- 

Εἰς γαρ χολὴν πίκριας, καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ορῶ 
Υ 

σε Οντα. 
ΘΦ μο “2 Ν 3 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πολλοῦ θυμοῦ τὰ ῥήματα' ἄλλως δὲ οὐκ 
9 » ΔΝ . Ν ᾿ ». 2 ς ,ὔ ὙὝ.  ΞΘΞ53ΥΝΌϑ᾿ νΝ " 
ἐκόλασεν αὐτὸν, νὰ μὴ λοιπὸν ἀνάγκης ἡ πίστις ἡ ἰνα μὴ τὸ 

τῷ ν΄ Ἐ60Ὁ σ νι» , ῃ πρᾶγμα ὠμὸν εἶναι δόξη" ἵνα μὴ καὶ τὰ τῆς μετανοίας εἰσαγάγῃ, το 
3 “ω Ν ’ Δ... Ἁ ΑἯἮ 2} σῷ ’, 9 “-ς 4 ΩΝ 
ἀρκεῖ πρὸς διόρθωσιν τὸ ἐλέγξαι τὸ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ εἰπεῖν" ἀρκεῖ 

4  Ὥω “- «24 Ὁ ὦ 

τὸ ἐκεῖνον ὁμολογῆσαι ὅτι ἑάλω" τὸ γὰρ εἰπεῖν ὅτι ““ δεήθητε ὑμεῖς 
ε φ"Ἁ4 4 “.} -Ήψχ5ὋὉἢ᾽ὃ’5" ς ϑφῷ 4 ’ 

νπερ ἐμὸν" τουτὸ ἔστιν ὁμολογονντὸς τὸ πλημμέλημα. 
“Ὁ ’ὔ “ Ν ᾿ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ᾿ἈΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚ Τοῖ ΠΡῸΣ ΤΟΙ͂Σ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ 
᾿Ν " ,.͵»»»φν ὡς ͵ » »κ» ’ 

ΚΑΘΑΡΟῪΣ Λόγου γ. Πρὸς οὖν τὴν προὐποκειμένην αὐτοῦ πικρίαν, τς 
Ἁ ’ὔ 3 » “- δϑ “ὍὋ φῷ , ,Ὶ 

καὶ ταὐτὴν αὐτοῦ τὴν κατὰ τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ τόλμαν καὶ ἐπε- 
’, Π , ὃ ’ 9 ηθ Ν θ Α ἢ 4 4 λΝ 

χείρησιν, Πέτρος δικαίως ἐκινήθη, καὶ κινηθείς εἰπε πρὸς αὑτὸν, 
«᾽ν. Ἁ Ἀν. 3. » ἢ 4.» Σ5.,Α35 Σ μὴ δεῖ. ἀλλὰ 

τὸ ἀργυριὸν σὸν σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπωλείαν εἰ καὶ μὴ δεῖ, ἀλλα 
διὰ τὶ , Υ ἐξ ον αν δωδὲλ Ν" “ν»»ὕ͵ 
ἰὰ τὴν τόλμαν σὸν ταύτην, “ ὅτι τὴν δωρεᾶν τοῦ Θεοῦ ἐνόμεσας 

“ διὰ των κτᾶσθαι" οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ 10 ͵ χρημᾶ μερὶς ρος 
[4 ’ 3 “Ὁ 49. ἢ “- ““ λόγῳ τούτῳ" ἡ γὰρ καρδία σὸν οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον τοῦ 

“0.33 Ἁ φ᾿ “ “Φ Ἁ 

“« Θεοῦ" καὶ τοσαῦτα κατ᾽ αὐτοῦ εἰπὼν ὀρθῶς και δικαίως, οὐδὲν 
’ 39 Ὁ ς ’ ΓΝ “Ὁ ’ ’ ᾿Ξ τούτων ἀνίατον ἡγησάμεθα τῷ τῆς μετανοίας φαρμάκῳ" θερα- 

᾿Ὶ Α, φῶ Ὕ 4 ξευτικὰ δὲ ταῦτα κρίνας εἶναι, ἐπήγαγε “ μετανόησον οὖν ἀπὸ 
“ ’ Ἃ ΩΝ 

“ὁ τῆς κακίας σου καὶ δεήθητι τοῦ Κυρίου, εἰ ἄρα ἀφεθήσεταΐ σοι:ς 
3, Ὁ “ ’ Ἃ φ 

“ὁ ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σον" μέγα γάρ σοι καὶ τοῦτο" καὶ μὴ 
Ν« Ν ὃ Ἁ ΄ 9 7 Ἁ φ “ὦ ᾿ ΄ 

ἤδη τὴν δωρεὰν οὕτως ἀκαθάρτως καὶ ῥυπαρῶς διὰ χρημάτων 
"- 3 Ἁ φ“ω ἰὴ φῸ 

σπεῦδε' ἀλλὰ τέως τῆς πικρίας σου καὶ τῆς κακῆς ταύτης ἐπι- 
’ ’ ΝΑ ’ νοίας παυσάμενος, ““ μετανόησον, εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια 

“ ’ὔἤ 33 4 “ τῆς καρδίας σου οὐχ ὡς ἀμφιβάλλων, ἀλλ᾽ ὅτε τὰ δυσίατα 3ο 
’ 3 .ϑ » 

πάθη οὐκ ανίατα μέντοι ἀλλὰ δυσίατα᾽ εἰ γὰρ ἦν ἀνίατον, περισ- 
Ἁ 4 , , “Ὁ ’ 

σὸν ἦν τὸ ““ μετανόησον ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι 
“ , 

“ἐ τοῦ Κυρίον"" ἀλλ᾽ ὅτι ἡ μετάνοια μὲν ἰσχύει διὰ τούτων" ὅτι 
νΝ , φω ’ ν»ἦ ’ "“ βω - 

δὲ μετὰ πολλῆς μετανοίας καὶ ἐπιμελείας χρεῖα τοῖς βαρυνθεῖσιν 
3 ’᾽ “ 3 

εἰς κακίαν, παριστῶν ἐπήγαγεν, “ εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπί- 35 
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ϑυ , - , 

“για τῆς καρδίας σου εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον 
“Ὁ “Ὥω 3 “ ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα" καὶ τοσοῦτον ἴσχυσεν ἡ εἰς μετάνοιαν 
“ Α Α “ τροτρυσὴ τοῦ μεγάλου τούτου Ἀποστόλου, καὶ πρὸς τοσοῦτον 

“Ὡ ’ μάγον, καὶ πρὸς τὸν οὕτω χολῆς καὶ πικρίας μεστὸν, καὶ τοσούτων 
Ω “ Ἁ φῳ 

κακῶν πεπληρωμένον, ὡς ἤδη ἐπιμελείας ἑαντὸν δοῦναι, καὶ ταῦτα 5 
“ - “ω δ 

αὐτῷ εἰπόντι τὴν γραφὴν ἐπιμαρτυρεῖν' “δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ 
᾿ς . ««“ “ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον" οὐ γὰρ ἐμοὶ παρρησία μέτεστιν᾽ “ ὅπως 

“ μηδὲν ἐκέλθη ἐπ’ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε"" οὔτε δὲ ἀπηγόρευσε ταῦτα 
5» οἷ φΦ " , ’ Ν 9» 7 ᾿ “Ὡ δ . νι Φ αὐτῷ ὁ θεῖος ᾿Απόστολος, οὔτ᾽ ἀπηρνήσατο᾽ πῶς γὰρ ὃ καὶ ὑπο- 

ϑέμενος καὶ εἰπών ; τοσοῦτον δὲ ὠφελήθη οὗτος αὐτὸς ὁ τηλικοῦ- 1ὸ 

τὸς μάγος ἀπὸ τῆς ἐλείδος τῆς εἰς μετάνοιαν, ὡς ἤδη τοσοῦτον 
“ »’ Α ’ 2.Ἁ ’ ϑ φυ 393.ϑ Ἀ Ἁ 3 

τῆς κινηρίας καὶ πικρίας αὐτὸν μεταβληθέντα εἰπεῖν, ἐγὼ μὲν οὐκ 
εἰμὶ ἱκανὸς ὑπὲρ ἐμαντοῦ δεηθῆναι, “ ὑμεῖς δὲ δεήθητε ὑπὲρ ἐμοῦ 

“ χρὸς Κύριον. 
Α 9 ΄ [ σι ον ᾽ “- 

4. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπε, δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ τ5 
ν᾿ 4 , σ ΔΩ» ἢ ))»)᾽ λΝ Φ 2. ἢ 

πρὸς τὸν ἵζυριον, ὅπως μηδὲν" ἐπέλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν εἰρή- 
κατε. 

νν Ὁ ᾽ ͵ δοὺς δ Τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ τοῦτο ἀφωσιωμένως ἐποίει" δέον 
κλαῦσαι καὶ πενθῆσαι “ εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι" οὐχ ὡς συγχωρη- 

ϑέντος ἄν αὐτῷ εἰ ἔκλαυσεν, ἀλλ᾽ ἔθος καὶ τοῖς προφήταις τοῦτο 2ο 
᾿ ’ δ 4 ΡᾺΣ ᾿ ΄ ’ “ ἀπαγορεύειν, καὶ μὴ λέγειν, ἐὰν δὲ τόδε ποιήσης, συγχωρηθήσεταί 

. δὴ} ΨΦ , Υ ς ΄, δ δέ ΜΝ σοι" ἀλλ᾽ ὅτι πάντως ἔσται ἡ τιμωρία. σὺ δέ μοι θαύμασον, πῶς 
καὶ ἐν καίρῳ συμφορᾶς οὐκ ἡμέλουν, ἀλλὰ τοῦ κηρύγματος 
ν Ψ , , 2 Ν “- ἢ 3. ἃ , 9.ϑ 9 ἐἴχοντο. ὅρα δὲ καθάπερ ἐπὶ Μωῦσέως ἀπὸ συγκρίσεως ἐγένετο 
τὰ θαύματα" οὕτω καὶ ἐνταῦθα μαγεία ἦν καὶ οὕτω φανερὰ χς 

ταῦτα σημεῖα ἦν. καίτοι οὐδένα ἔδει εἶναι ἐκεῖ δαιμονῶντα, εἴγε 
Η “ , δ , ἢ “ 2. “4 3 δὲ νι ς- ἱκανῷ χρόνῳ ἦν ταῖς μαγείαις ἐξιστῶν αὐτούς. εἰ δὲ πολλοὶ οἱ 
δαιμονῶντες, πολλοὶ οἱ παραλυτικοί" ἐκεῖνα οὐκ ἀλήθεια ἦν᾽ οὗτος 

δὲ λόγῳ αὐτοὺς προσήγετο, περὶ βασιλείας καὶ Χριστοῦ διαλε- 
ὔ 

γόμενος. 340 
,’ 4 Ἁ ᾽ 

15. Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λό- 

γον τοῦ Κυρίου. 
“- Ψ “- Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἴσως διὰ τὸν Σίμωνα, ἵνα μὴ ἀπατῶνται, 

᾿ .“ τ να λοιπὸν ἀσφαλεῖς ὡσιν. 

π μὴ (οι. 
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»’ τ ΄“--: 

Ὑπέστρεφον εἰς ἹἹεροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τῶν 
Σαμαρειτῶν εὐηγγελίζοντο. 

Τοῦ αἰτοῖ. Διατί πάλιν ἄπεισιν ἐκεῖ, ἔνθα ἡ τυραννὶς ἣν τῶν 
“ Ν « ’ “ ’ , “ ΙΓ « 

κακῶν, ἔνθα οἱ μάλιστα φονῶντες : καθάπερ εν τοῖς πολέμοις οἱ 

στρατηγοὶ ποιοῦσι, τὸ πονοῦν τοῦ πολέμου μέρος καταλαμβά- 5 

γουσιν. 
ΚΕΦ. [Β. 

Ὅτι τοῖς ἀγαθοῖς καὶ πιστοῖς εὐοδοῖ ὁ Θεὸς τὴν σωτηρίανο, δῆλον ἐκ τῆς 

κατὰ τὸν εὐνοῦχον ὑποθέσεως. 

“6 Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον, λέγων, το 
» ἢ δ , Ν ἣ 39. ἃ Α εφινλ 

ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν, ἐπὶ τὴν οδὸν 

τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Γαζαν᾽ αὕτη 

“7 ἐστὶν ἔρημος. καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη. 
Τοῖ αὐτοῦ. ᾿Ἐμοὶ δοκεῖ τῶν ἑπτὰ οὗτος εἶναι, οὐ γὰρ ἂν ἀπὸ 

ς , 4 ’ 4Ψ ἦ ᾽ , ν ΜὝ) » ἃ Ἁ 

Ιεροσολύμων πρὸς μεσημβρίαν ἀπήει ἀλλὰ πρὸς ἄρκτον ἀπὸ δὲ τ5 

Σαμαρείας πρὸς μεσημβρίαν αὕτη ἔστι, φησὶν, ἔρημος, ὥστε μὴ 
"“ -ΦΦ 339 ᾽ 4 9 ᾽’ Ἁ ϑ 9 9 ἦ 

φοβηθῆναι τῶν ᾿Ιουδαίων τὴν ἐπιστασίαν καὶ οὐκ ἤρωτησε διατί; 

ἀλλ᾽ ““ ἀναστὰς ἐπορεύθη" ὅρα ἀγγέλους συναντιλαμβανομένους τῷ 

κηρύγματι" καὶ αὐτοὺς μὲν οὐ κηρύττοντας, τούτους δὲ καλοῦν- 
τας" τὸ δὲ θαυμαστὸν καὶ ἐνταῦθα δείκνυται, ὅπερ δὲ πάλαι σπά- το 

γίον ἦν, καὶ μόλις ἐγίνετο, τοῦτο ἐνταῦθα εὐχερῶς" ὅρα μεθ᾽ ὅσης 
3 ., Ν Ἁ ’ 1] ’Φ΄ὖἝἷ "ἵἾ μΆ 4 “ὍῸὋ 9 

ἀφθονίας" ἀμα δὲ καὶ παραμυθία αὐτοῖς ν᾿ ὅτι καὶ τῶν αλλο- 
᾿ , Ξ νιν ν ὦ , ἢ ἡ 0 φύλων κρατήσουσι" καὶ γὰρ τὸ τῶν πιστευόντων ἀξιόπιστον ἱκανὸν 

3. κ΄ Ὁ 2 ΄»Ν» “ ,». Ὁ ’ νν )" Ν 
αὐτοὺς ἄραι" διατί μὴ τῷ εὐνούχῳ φαίνεται καὶ ἄγει αὐτὸν πρὸς 

Φίλιππον; ὅτι ἴσως οὐκ ἂν ἐπείσθη, ἀλλὰ κἄν ἐξεπλάγη μᾶλλον. 1: 
Α Ν “"" 

Καὶ ἰδου, ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης 
᾽ ’ ἃ κι ’, 

βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης 
35 ας ἃ 3 ’ ’ ᾽ «ε Ἁ μὶ 

,χΒ αὐτῆς ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς ᾿ἱερουσαλὴμ, ἦν 
ε [4 νΝ 4 953. -χΞο΄ φῇ 3 ἴον 

τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, 
Ν,})ὖ ἤ ε ΕῚ Ν ᾽ 

καὶ ἀνεγίνωσκεν Ησαὶῖαν τὸν προφήτην. 40 

Τοῦ αὐτοῖ. Μεγάλα ἐγκώμια τούτου, εἴγε καὶ ἐν Αἰθιοπίᾳ 
μένων, καὶ τοσούτοις κυκλούμενος πράγμασι, καὶ ἑορτῆς οὐκ οὔσης, 

καὶ ἐν τῇ δεισιδαίμονι πόλει ὦν, ἤρχετο προσκυνήσων εἰς 'Ἱεροσό- 
λυμα᾿ καὶ πολλὴ ἡ σπουδὴ, ὅτι γε καθήμενος ἐπὶ τοῦ ὀχήματος 

Ὁ εὐοδοῖ τὴν σωτηρίαν ὁ Θεὸς (οι. 
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2 [4 ἃ λ»-ν 3 “- ’ Β 3 “ ’ ’ ἀγεγίγωσκε᾽ καὶ ρα ἐν ποιῷ καίρῳ᾽ ἐν τῷ χαλεπωτάτῳ καύ- 
ματι. 

ἘΞ Ανεπιγράφονυ. ᾿Ενταῦθα πεπλήρωται ἡ προφητεία ἡ λέ- 

γουσα “Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ Θεῷ." 

Κανδάκην Αἰθίοπες πᾶσαν τὴν τοῦ βασιλέως μητέρα καλοῦσιν" 

οὕτω Βίων ἐν πρώτῳ Αἰθιοπικῶν Ῥ' “4 Αἰθίοπες τοὺς βασιλέων πα- 
- 7 9». 52 , 5...» 5 Κ εν εςω7 , τέρας οὐκ ἐκφαίνουσιν, ἀλλ᾽ ὡς ὄντας υἱοὺς ἡλίου παραδιδόασιν" 

“ἑκάστου δὲ τὴν μητέρα καλοῦσι Κανδάκην." 
9 Ἁ , “κ᾿ σι ᾿ 

9. Εἶπε δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλάτπῳ, πρόσελθε, καὶ κολ- 
ἢ “ῖ4ἌΩ͂ ’ Ἁ 30 λήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ. προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος το 

΄σι ’ Ἁ ’ 

ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος ᾿Ησαΐαν τὸν προφήτην' 
Τοῦ Χρνυσοστόμου. Καὶ τοῦτο αὐτοῦ τῆς φιλοσοφίας" τὸ 

τὸν προφήτην τοῦτον μετὰ χεῖρας ἔχειν, τῶν ἄλλων ὄντα ὑψηλό- 
4 φ - ς Ν 9 «ὦ “Ὁ 3 9. ε δ 

τερον οὔχ, ἁπλῶς ὡς ἔτυχεν αὐτῷ διηγεῖται ἀλλ᾽ ἡμέρως. 

Σετήρου. Ἔν χερσὶ μὲν ἱστόρηται φέρειν Ἤσαΐου τοῦ προ-τς 
, ’ ἐ Ἁ , , 9 ῳ φ 3 ’ “Ὁ 

φήτου βίβλιον᾽ καὶ φιλοπόνως μὲν ἐγκεῖσθαι τῇ ἀναγνώσει, τῇ 
. “ ᾿ ’ δῳν , 9,Λ) ᾿ . ὁ ΄ 

δὲ διανοίᾳ μὴ γινώσκειν ἃ διὰ γλώττης ἐφθέγγετο" καὶ ὡς οὕτως 
ἔχοντα φιλοθέως αὐτὸν εἶδεν ὁ τῶν καρδιῶν θεατὴς, ὃ βουλόμενος 

’ 4 ’ ’ “ Ἁ ϑ 9. ἢ 3 ’ὔ 3 

Ξαγτας ἀνθρώπους πίστει σωθῆναι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλ- 

θεῖν, τὸν Φίλεππον αὐτῷ, τῶν οἰκείων μαθητῶν ἕνα, κατὰ τὴν ὁδὸν 2ο 

ἀδοκήτως ἐπέστησεν ὃς ἐξ αὐτῶν ὧν ἀνεγίνωσκε τῆς μυσταγω- 

γίας ἀρξάμενος, καὶ τὸν τοῖς ῥήμασι τοῖς προφητικοῖς ἐγκεκρυμ- 

μένον νοῦν ἀνακαλύψας, καὶ εἰς τὸ ἐμφανὲς ἀγαγὼν, ἔδειξεν ὡς ὃ 

ὑπὸ τῶν προφητῶν ἐπηγγελμένος ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ τῶν ἀνθρώπων 
7 7 » 3 “- ς ν 3 ,)Ἅ 4 

γένους παρέσεσθαι, Χριστὸς ἦν ᾿Ιησοῦς" ὁ σαρκωθεῖς ἀτρέπτως δι᾿ 26 
Φ»" “ δῷ ᾽ὔ ς ε , 4 δ Ν 2 Α » 
ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ Λόγος, ὃ ὡς πρόβατον ἐπι σφαγὴν ἀχθείς, και 

τὸν σωτήριον σταυρὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἐθελοντὴς ὑπομείνας, καὶ διὰ τῆς 

ἐκ γεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ θανάτου καταλύσας τὸ κράτος" καὶ 

πρωτότοκος ἡμῶν γενόμενος ἐκ νεκρῶν, καί τῆς ἐλπιζομένης ἡμῖν 
ἀθανασίας διὰ τῆς ἴδίας σαρκὸς ἀπαρξάμενος, ἣν καθ᾽ ὑπόστασιν 30 
Υ φῳῷ 4 

Ἴνωσεν ἑαυτῷ, ψυχὴν ἔχουσαν λογικήν τε καὶ νοεράν" καὶ τελείαν 

ἡμῖν τὴν σωτηρίαν χαρίσεται. 

41 Καὶ εἶπεν, ἀρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ; ὁ δὲ 

ΡΟΥ Αἴθδη. ΧΙΠ. ς66. 
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εἶπεν, πῶς γὰρ ἂν δυναίμην, ἐὰν μή τις ὁδηγήσῃ με: 
παρεκάλεσέ τε τὸν Φίλιππον, ἀναβάντα καθίσαι σὺν 
αὐτῷ. 

Τοῖ Χρνυσοστόμου. Ὅρα πάλιν εὐλάβειαν, ὅτε οὐκ εἰδὼς 

ἀνεγίνωσκεν" εἶτα μετὰ τὸ ἀναγνῶναι ἐξετάζει. 5 
Ἣ δὲ Α φ΄" “ ἃ 3 ’ 9 ,.2 

περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν, ἣν αὕτη, 
ε ἤ 25. κα ᾿ Ν Λε 3 Ἁ 3 ’ 

ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη. καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον 
ΡΞ ͵ 9.Χ “Μ : Φ 9 3 , γ 

τοῦ κείραντος αὐτὸν ἀφωνος᾽ οὗτος οὐκ ἀνοίγει τὸ 
ὔ » σι 

στομα αυτου. 

Εἰρηναίου. Τοῦτον εἶναι Ἰησοῦν καὶ πεπληρῶσθαι ἐν αὐτῷ το 
4 Υ φ 3.4 « 39. . Ἁ 4Ἁ Ἷ 3 “᾿ 

τὴν γραφὴν, ὡς αὐτὸς ὁ εὐνοῦχος πεισθεὶς καὶ παραυτίκα ἀξιὼν 

βαπτισθῆναι ἔλεγε, “ πιστεύω τὸν Ὑἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἶ[ησοῦν 

“ Χριστόν" ὃς καὶ ἐπέμφθη εἰς τὰ κλίματα Αἰθιοπίας κηρύξων 
“ “ ,. » ᾿ ᾿ ν. ἢ ᾿ νι" “ 

τοῦτο ὅπερ ἐπίστευσε" Θεὸν μὲν ἔνα τὸν διὰ τῶν προφητῶν κεκη- 
’ὔ [4 δὲ Ἁ [δῚ ΝῚ Ἁ ϑ΄ γὸ ΓῚ 

ρυγμένον, τούτου δὲ τὸν Ὑἱὸν τὴν κατὰ ἄνθρωπον ἤδη πεποιῆσθαι 15 
, ν ε “ , 3 .ΌΧ 5 δ νΝ ᾿ 

παρουσίαν, καὶ “ὡς πρόβατον εἷς σφαγὴν ἤχθη; καὶ τὰ λοιπὰ, 
“ , ν “ ὅσα οἱ προφῆται λέγουσι περὶ αὐτοῦ. 

“ Ψ δῷ 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πως οἰκονομεῖται" πρότερον ἀναγι- 

΄ ν 2 -ῳι«7 3 ΄ ΜΙ . ΟΝ 
νώσκει καὶ ἀγνοεῖ" εἶτα ἀναγινώσκει αὐτὴν τὴν μαρτυρίαν" ἔνθα 

Α 

ἣν τὸ πάθος, καὶ ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ δωρεά. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- 50 
Καλῶς ὁ εὐνοῦχος οὐκ εἶδεν εἰς τὸ σχῆμα οὐκ εἶπεν, σὺ τίς εἶ; 

οὐκ ἐμέμψατο, οὐκ ἀλαζονεύεται, οὐ λέγει εἰδέναι, ἀλλ᾽ ὁμολογεῖ 

ἀγνοεῖν" διὸ καὶ μανθάνει" ἐπιδεικνύει τὸ τραῦμα τῷ ἰατρῷ" συν- 
εἶδεν ὅτι καὶ οἶδε ταῦτα, καὶ βούλεται διδάξαι. 

’ 3 ΝῚ ᾿ ’ ᾿Ὁ ’ Φ φ. φ 

Κυρίλλου. Εμφανὴς μὲν λίαν τῶν προκειμένων ὃ νοῦς. ἄπο- 15 

φέρονται γὰρ εἰς τὸ καρθῆναι κατὰ καιροὺς τὰ πρόβατα, καὶ τὰς 

κουρίδας μαχαίρας ἐπιφέρουσιν οἱ ποιμένες" καίτοι πάσχοντα, τοῖς 
Φ “Ὁ “ἂ Ρ] 4 ΩΝ ΄σ νς ν . ’ 3 

τοῦτο δρῶσιν οὐκ ἐπιπηδᾶ" οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς λοϊδορούμενος οὐκ 
3 ' Ρ ’ 4 9 ’, ὡ 3 ᾽ ΣΦΕ ἤ 
ἀντιλοιδόρει᾽ πάσχων οὐκ ἡπείλει" ἐπειδή περ καὶ ὑπὲρ φύσιν 

τὴν καθ ἡμᾶς πεπράχθαι πιστεύεται τὸ τῆς κατὰ σάρκα γεννή- 30 
.] ΓΝ ᾽ “ ὃ Α “ο-Ὁ [,4 ἐς Ὺ ΝῚ 3 “Ὁ [4 

σεὼς αὑτοῦ μυστήριον" διὰ τοῦτο, φησιν, ὅτι “΄ τὴν γενεὰν αὑτοῦ τίς 
( ὃ ’ μά ΝΥ 3. ᾿ “ “- ς Ἁ 3 "“.}} 2 " δ 

"ηγήσεται ; ὅτι αἱρεταᾶι ἀπὸ τῆς γῆς ἢ ζωὴ αὐτου ἀντι τοῦ 
9 ’ Λλ « ’ “ὁ 4 ἈΝ “ω 4 ,Ὶ Γ ψ 9 -ῳ 

ἐπαίρεται, καὶ νψηλοτέρα τῶν ἐπι γῆς ἐστὶν ἡ ζωὴ αὑτοῦ, τουτ- 
΄ ω ι ΥὮ Ν λε», ν ενἝ»"Ἅ ᾽ , νΝ ε 
ἔστιν ἡ πολιτεία" αἴρεται δὲ καὶ ἑτέρως, καὶ ὑπὲρ πάντας ἐστιν ἡ 
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4 φ “Ὁ ,ὔ φςε ᾽ “ “᾿ς “, ΕΣ Ά 

ζωη αὐτοῦ" τουτέστιν ἡ νπάρξις τοῦ μονογενοῦς" ὅταν ἔξω σαρκὸς 
νι Ψ “ο καὶ οὕπω καθ᾿ ἡμᾶς γενόμενος. 

᾽ , “ “ “᾿ Θεοδώρου Ἡρακλείασ. Τὸ ἑκούσιον τοῦ Σωτῆρος ἐν τῇ 
ὧφ “Ὁ [ ᾽ὔ πειρᾷ τῶν οἰκονομουμένων σημαίνεται" ὡς γὰρ πρόβατον ἀγόμενον 

φ᾿ ’᾽ Ἁ εἰς θυσίαν ἢ ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν, ἀνάγκη τε δαμα- 5 
, ϑοιλ “ Δ γΝΔΔὴ Υ̓ “, )» δ εν» : 

ζόμενα οὐδὲ βληχᾶσθαι τὸ ἐνδόσιμον ἔχει, οὕτως αὐτὸς ἑκὼν ἐν 
“Ὁ ’ὔ 3 ΄ τῷ πάσχειν ἀπεσιώτα. 

Ψ ΄σι ξζ 3 -“΄ ́  ΠἷΡΘὅϑ8ὍϑΘΆᾳδ,Ἢ ᾷὋᾳ. ’ 3 “ῸΞΠ,͵ 8 

33 Ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αυὐτοῦ ἡρθη. 
“ “ ΑἉ ’ φο 

Τοῖ αὐτοῖ. Τὴν παράνομον καὶ ἄδικον κρίσιν ἐπ᾽ αὐτῷ γενο- 
ὔ Ὥ ΓΝ ’ 

μένην δηλοῖ τῆς ἀληθείας κρυβείσης. Ιο 
ΤΊ δὲ 4 3 σι ᾽ὔ ὃ [4 Ρ 

ἢν οἐε γενεαν αυτοῦυ τις {γὴσ ἘΤαι : 

“ῳ “Ὃ ἤ 

Τοῦ αὐτοῖ. Τὴν μετὰ τὴν ἀνάστασιν γενομένην δόξαν, καὶ 
:] ’ 3 .“ ὦ’, ἃ ε “Ὡ 3 ͵ Ο, “ 

τὴν ἐν γένει αὐτοῦ ἀξίαν, ἣν ἡ τῶν οἰκονομηθέντων ὑπέδειξε πεῖρα, 
͵Ί  ν ΄ Δ λᾷ ᾽ Η 9 “ 4 θ ς β λλ Τὴ) 

τίς ἐσται ἱκανὸς λόγῳ φράσαι ; αὐτοῦ μὲν θανάτῳ ὑποβαλλομέ- 

νου, πάντων δὲ εἰς ἀφθαρσίαν χάριτι αὐτοῦ ζωοποιουμένων καὶ τ5 
ὔ 

πίστει λυτρουμένων. 
3 ’ὔ 4 ϑ “ ΕΥ̓ΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙ͂ΑΣ. Διελθὼν αὐτοῦ τὰ πάθη ἀναπέμπει 

Ν “ο ’;᾽ Α ᾿ ’ 3 “Ὄ 

τὴν τῶν ἀκονόντων διάνοιαν ἐπὶ τὴν τῆς γενέσεως αὐτοῦ φαντα- 
7 3 , ἐς "ἡ Ν » ΄ ὃ , .39 ’ Ν σίαν, ἐπιλέγων “τὴν γενεὰν αὐτοῦ τὶς διηγήσεται ;" τότε γὰρ 

ζ ϑ- ΩΣ “Ὃ “. 

μάλιστα μεῖζόν τις λήψεται θαῦμα τῆς τῶν τοσούτων ὑπομονῆς, 20 
ὅτ᾽ » γχ' ἔλθ , ἃ Ν “ ΠΣ: [3 “ , 

αν εἰς ἔννοιαν ἔλθη, τίς ὧν καὶ ποῖος, καί ἐκ Θεοῦ γεγενημένος 

μονογενὴς Ὑἱὸς ταῦτα πάντα ὑπέστη. 
3 4 εἰ 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚόποΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Απὸ λόγου μς. Ην 
Α Φ 4 "ἉΝ» Α 9 ’ [ Ἁ δ Ἁ ’ὔ ͵ 

γὰρ ὃ αὑτὸς καὶ ἀγενεαλόγητος ὡς Θεῦς, καὶ κατὰ σάρκα γένος 
2 ’ὔ 
ἐκτιγραφομενος. 25 

σ “) 393 ἃ ΄ιἃὦ ΄ι φ Ά 3 “"᾿ 

Οτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 
“4 “ 3 “ ᾿Ὶ Α "“ 

Τοῖ αὐτοῦ Ἐκ τοῦ πρὸσ ἸΟΥΛΙΑΝΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Τοῦ 
ΑἉ ’ Ἁ ΩΣ “᾿ 

γὰρ εἰς θάνατον ἑκουσίως καταβεβηκότος ἤρθη ἀπὸ τῆς γῆς ἡ 
΄ Α ᾿ “ῷ 2 ν Ἔ , ᾿ 3 δ 

ζωή" καὶ μετεωρίσθη καὶ διήλασε καὶ ὑπερανέβη τοὺς οὐρανοὺς, 
.. νι ε.)» “ Α 3 ’ Ν Ν 
ὅτι Βασιλεὺς υπῆρχε τῆς δόξης, καὶ ἡ αὐτοκαταφύσιν" ζωὴ, και 30 

“ “ Ν φ 
Κύριος τῶν δυνάμεων, καὶ θρόνον ἔχων τὸν ἀνωτάτω" καθὰ καὶ αἱ 
ἣ ’ ςΦ 5 3 .2τῳ.»" 7} ᾿ Ἁ ς ᾽ . Ἃ ν ὃ δ 
υγάμεις αἱ ἐν οὐρανοῖς ἐπέγνωσάν τε καὶ ὡμολόγησαν ἢ καὶ διὰ 
Ν Φῷ φῳ ΝῚ Ἁ τὴν περὶ ἡμᾶς οἰκονομίαν, καὶ τὴν ἑκούσιον κένωσιν τῆς κατὰ τὸ 

ο 8516. 

υ 
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πάθος ἐπὶ γῆς ἀτιμίας καὶ ἀδοξίας ἠνέσχετο᾽ τοῦτο διδούσης 
εὐλόγως αὐτῷ τῆς καθ᾽ ὑπόστασιν αὐτῷ καὶ ἀδιαιρέτως ἡνωμένης 

, δ δ ͵ ν εν» » ἢ , ἢ : ᾿ 
σαρκός" περὶ ἣν τὸ πάθος καὶ ἡ ἐντεῦθεν ἀτιμία συνέβαινε" κατὰ 

Θεοῦ μὲν τολμωμένη τοῦ σεσαρκωμένου, ψαῦσαι δὲ μηδὲ δυνα- 
’ “ὡ-Ἢ«ῖῳ7383 " » 9.9 μένη τοῦ ἀπαθοῦς, ὅπερ ἀδύνατον. 5 

Ἁ ΄ε- σι 9 ᾽ 

44 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπε, δέομαί 
ὔ ’ σε “-- 

σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο ; περὶ ἑαυτοῦ, 
ΓΥ 4 .« 3 ’ Δ ε ἢ Ἁ ὔ 

4: ἢ περὶ ἑτέρου τινός ; ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα 
σ ’ 93. σι σι [4 3 

αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγγε- 
σ΄ νν σε , 

λίσατο αὐτῷ τον ᾿Ιησοῦν. Ιο. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Τὸ ὅλως εἰδέναι ὅτι ἄλλως καὶ περὶ ἄλ- 

λέ [2 “ ἣ Η͂ λε “ δ, ’; 

λων λέγουσιν οἱ προφῆται, ἣ ὅτι περὶ ἑαυτῶν ἑτέρῳ προσώπῳ 

διαλέγονται, σφόδρα περιεσκεμμένη ἐστὶν ἡ ἐρώτησις. 
, Ἁ Ἁ νΝ Ὶ 

46 Ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδὸν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ" 
σφι Ἁ ’ὕ ᾽ 

καί φησιν ὃ εὐνοῦχος, ἰδοὺ ὕδωρ" τί κωλύει με βαπτι- τς 
σθῆναι ; 

Διδήμου. ᾿Εσιστατέον ὡς πολλὴ σπουδὴ ὑπῆρχε τοῖς τελείως 
λ νι» ν , ᾿ “͵͵᾽ιν ΨΚ 

χριστιανίζουσι περὶ τὸ αἰσθητὸν βάπτισμα' διττοῦ γὰρ ὄντος 

τούτον διδομένον᾽ ὅτε μὲν δι ὕδατος, ὅτε δὲ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ᾿ " " ᾽ ᾿χές ΤῊΣ γίς 
’ 3 ἐ «5 

καὶ πυρί" οὐ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ἐν Πνεύματι βαπτίσματος 10 

κατεφρόνουν τοῦ σωματικωτέρον᾽ συμβάλλεται γὰρ καὶ τοῦτο εἰς 

σωτηρίαν, κατὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ σώματος. ἔστι δὲ διὰ τῆς 

προκειμένης βίβλου τῶν Πραξέων τῶν Ἀποστόλων πολλὰ θηρεῦσαι 

παραστατικὰ τοῦ χρησίμου τοῦ ἐξ ὕδατος βαπτίσματος. 
4 ἣ σ΄ ’ὕ Ψ 

4) Ἐπε δὲ αὐτῷ, εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης καρδίας σοῦ 15 
, 53 ᾽ ΦᾺ “ῷ7 

ἔξεστιν" ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε, πιστεύω τὸν Ὑἱὸν τοῦ 
σε 32 σε σε ἉἍ 

48 Θεοῦ εἶναι ᾿Ιησοῦν Χριστόν᾽ καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ 
[4 Α ’ 3 ’ Ε Δ φΨ 4 ’᾽ 

ἅρμα" καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὃ τε Φι- 
ΑἮ( ε 2 “- ᾳἪ( 3,5, 7 39. 7 σ , 

40 λώτπος Καὶ 0 εὐνουχος" Και ἐβαπτισεν αυτον" ΟΤΕε δὲ 

“ “ σον σ 

ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, Πνεῦμα Ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ 39 

τὸν εὐνοῦχον. 
Τοῦ Χρνισοστόμου. Ὁρᾶς ὅτι τὰ δόγματα ἀπηρτισμένα εἶχε" 

καὶ γὰρ ὃ πρηφήτης τὸ πᾶν εἶχε, τὴν σάρκωσιν, τὸ πάθος, τὴν 
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ἀνάστασιν, τὴν ἀνάληψιν, τὴν κρίσιν τὴν μέλλουσαν" εἰ δὲ πολ- 

λὴν τὴν ἐπιθυμίαν δείκνυσιν, μὴ θαυμάσης" αἰσχύνθητε ὅσοι ἀφώ- 

τιστοε τυγχάνετε. 

Ἵἵ,;) Α Ἁ [ἢ Αγγελος δὲ Κυρίου ἥρπασε τὸν Φίλιππον᾽ καὶ οὐκ 
4 »Ἀ 2. , ε 3 σι [ ’ ἣ Ἁ «οἋλ 
εἰδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν 5 

3 ΟῚ γ᾽ 

αὐτοῦ χαίρων. 

Τοῦ αὐτοῖ. Ὅρα προθυμίαν, ὅρα ἀκρίβειαν. 
9 2 “Ἄ- ήνδς 49 3 . ’ ’ὔ ΤΟΣ αὐτοῖ. Διατί ἥρπασεν αὐτὸν ; τὸ γενόμενον θαυμασιὼώ- 
9“. 2 ν ἡ ἜΝ" “ ἷΪ,-ν 5" τερὸν ἐδείκνυτο" καὶ τότε οὐκ ἤδει" ὥστε οὖν ὕστερον αὐτὸν θαυ- 

μασθῆναι τοῦτο ἐγένετο" ““ ἐπορεύετο γάρ," φησι, “ χαίρων." Ιο 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἵνα θεῖον δειχθῇ τὸ γινόμενον" ἵνα μὴ νομίση ὅτι : εἴον δειχθῇ τὸ γινόμενον ἰνα μὴ νομίσῃ 
Ἦ . φ “Ὸ 

θρωπος ἐστὶν ἁπλῶς. 
’ « , ς ν » "- “οΦ 9 7 Διδύμου. Ἢ προκειμένη ἁρπαγὴ ἰσοδυναμοῖ τῇ ἀναλήψει 

Ἠ “᾿᾿ ν.,Ι» " ς ν΄ ς ᾿ ᾽ , 3 “ 
λιοῦ" καὶ ἔπει ἅρπαγεις ὃ Φίλιππος ἐκ τόπου εἰς τόπον με- 

φφ ΄ῷ ,Ὶ [7 

τηνέχθη, ἀκολοῦθον καὶ τὸν Ἠλίαν ἀναληφθέντα ἐκ τοῦ περὶ γῆν ᾿ς 
’ 2 “ 

τόπου, εἰς ἕτερον χῶρον μετενεχθῆναι" κἂν ὅπον μὲν σημαίνηται 

τὰ ὀνόματα τῶν τόπων εἰς ἃ μετενέχθησαν, ὅπον δὲ μὴ σημαί- 

νηται. οἱ ἁρπαγέντες καὶ ἀναληφθέντες, Φίλιππος μετὰ τὴν ἀρ- 

παγὴν εὑρέθη εἰς Ἄζωτον Παῦλος εἰς τρίτον οὐρανὸν καὶ ἕως 
“- , ν΄ κΧ 2. » ς , 3 Ἂ τοῦ Παραδείσου μετατεθεὶς, ἤκουσεν ἀρρήτων ῥημάτων. Εἰς τοῦτο 20 
’ - 4 3 ’ Α 243 Α ’; ς.«ν" 3 ᾽ 

λήψη καὶ τὸν Αμβακουμ καὶ αὑτὸς γὰρ μετεωρίσθη νπὸ ἀγγέ- 

λου ἐκ τῆς Ἱερουσαλὴμ εἰς Βαβυλῶνα Ἠλίας δὲ ἀνελήφθη 

μετενεχθεὶς οὐκ ἐν ὡρισμένῳ τόπῳ᾽ εἴρηται γὰρ ἀναληφθῆναι 
2᾽Α σ΄". αὐτὸν ὡς εἰς τὸν οὐρανόν αὕτη δὲ ἡ λέξις δηλοῖ ὅτι οὐκ εἰς τὸν 
3 ΑΝ 3 ΩΝ “ , ς 7 “- 3 , οὐρανόν" οὗ μὴν ποῦ γέγονεν ὁρίζει. συμφώνως τοῖς εἰρημένοις 25 
Λα - ν. » ’ 3 ΄ , Ἀ “- ν 

και Ἐνὼχ μετατεθεις ἐκ τόπον εἰς τόπον γέγονε' σαφῶς γὰρ 

τοῦτο παρίσταται ἐκ τοῦ μετατεθεῖσθαι αὐτόν. ᾿Επειδὴ δὲ οὐκ 
Υ ἴω φῳ εἴρηται ποῦ ἐν ταῖς δεδημοσιευμέναις βίβλοις, ἐν ἀποκρύφοις 
μ “ , 4. ν λέγεται ὅτι ἐν τῷ Παραδείσῳ. ᾿Εὰν οὕτως ἔχη, συνεκίσκεψαι και 

Ν “ “. “. 
περὶ τοῦ Ἠλιοῦ, μὴ ἄρα τὸ ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν ταυτόν ἐστι τοῦ 30 
) “ [ω φῳ Θ τῷ Παραδείσῳ' ἀναμφιβόλως δὲ περὶ τοῦ Σωτῆρος εἴρηται, ὡς 

Ἁ Ἁ 

μετὰ τὴν ἀνάστασιν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελήφθη" πολλαὶ γὰρ μαρ- 
“ ,Ν Α ͵ 

Τυριαι εἰσι περι τοῦτον. 
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Ἁ Ζ Ε ῇ᾽ 

Φίλιυτπος δὲ εὑρέθη εἰς "Αζωτον, καὶ διερχόμενος, 
ὔ ’ ν᾿. ᾽;᾽ Ψ σι ϑ ΦᾺ 4 

εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν 
’ 

εἰς Καισαρειαν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὗτος τῶν ἑπτά ἐστι" καὶ γὰρ ὕστερον 
)»)  .ο» δ», Ω . “ κι 2. 
ἐκεῖ εὑρίσκεται ἐν Καισαρείᾳ συμφερόντως οὖν ἥρκασεν αὐτὸν 5 

, φω 4 , 3», “Ἁ, Α συ 3 ὦ Φ 393. «ὦ 

τὸ Πνεῦμα, ἐπει ἠξίωσεν ἂν καὶ συναπελθεῖν αὐτῷ ὃ εὐνοῦχος, 

καὶ ἐλύπησεν ἂν ἐκεῖνος ἀνανεύσας καὶ ἀρνησάμενος, οὕπω τοῦ 

καιροῦ ὄντος. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Μέγα καὶ ὃ Φίλιππος ἐκέρδανεν᾽ ὅπερ 

ἤκουε περὶ τῶν προφητῶν, περὶ Ἐζεκιὴλ, Ἀμβακοὺμ, καὶ τῶν το 

ἄλλων, εἶδεν ἐπ᾿ αὐτοῦ γενόμενον ἐντεῦθεν δείκνυται πολλὴν ὁδὸν 

ἀπελθὼν, εἴγε ἐν Ἀζώτῳ εὑρέθη" ἐκεῖ αὐτὸν ἔστησεν, ἔνθα λοιπὸν 
Α 3 ἢ 

καὶ εὐαγγελίζεσθαι ἔδει. 

ΚΕΦ. 1Γ. 
Περὶ τῆς οὐρανόθεν θείας κλήσεως Παύλου εἰς ἀποστολὴν Ο Χρίστου. 1. Π 

. Α ΄σι , ΄“ ͵ 

ι ὋὉ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς 
Ἁ , σι Ἁ ““,σΛἪΛ σι 

τοὺς μαθητας τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ᾿Αρχιερεῖ, 
4 “σ΄ Ν νΝ Α 

Δἡτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολᾶς εἰς Δαμασκὸν, πρὸς 
᾿ Ν . ’ Ὗ “ ε -Ὀφ ΜΨ 

τὰς συναγωγᾶς, ὅπως ἐὰν τινας εὕρῃ τῆς οδοῦ ὄντας 
ἃν , Ν “ ’ 9. »Ὅ δ ε 
ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς ᾿ἱερου- το 

΄ 

σαλημ. 

Τοῖ αὐτοῦ, Ἀξίως εἶπε τὸν Παύλου ζῆλον, καὶ δείκνυσιν ὅτι 
, , “ φ»,7 Ὕ νι 32 Ν “Ἔ. , ’, ἐν μέσῳ τῷ ζήλῳ ἕλκεται, καὶ οὐδέπω κορεσθεὶς τῷ φόνῳ Στεφά- 

νου" οὐκ ἐνεπλήσθη τῷ φόνῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῇ δια χ ἥ ἢ ῳ τῆς ησίας τῇ διασπορᾷ. 
ἰδ ,Ὶ “ 9 ᾽ὔ , ΝΥ “ὍὋ Χ σω 4 ’᾽ ὲ [4 ες 9 

ἐἰδον τοῦτο ἐπλήρου τὸ παρὰ τῷ Χριστῷ εἰρημένον ὅτι “ οἱ ἀπο- 5 

ς κτέγοντες ὑμᾶς δοξοῦσι λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ" οὗτος 
, 7. σ » » ἢ εν» “ Ν , . ᾿ ͵ 
δὴ οὖν οὕτως ἐποίει, οὐχ ὡς ᾿Ιουδαῖοι, μὴ γένοιτο" ὅτι γὰρ ζήλῳ 
3 , “. 3 “ Ἃ 3 .) ΝΜ) ’ 3 ᾽ 3 φ᾿ , 

ἔποίει, δῆλον ἐκ τοῦ καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις ἀπιέναι" ἐκεῖνοι δὲ 
2. ἡ ΝΥ τ΄ ῳ6ο ςε ’ 3 φ εν" Α ’ 

οὐκ ἂν οὔτε τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐφρόντισαν ἑνὸς γὰρ ἦσαν μόνου 

τοῦ τιμῆς ἀπολαύειν" διατί δὲ εἰς Δαμασκὸν ἐπορεύετο ; μεγάλη 30 
ἡ πόλις ἦν βασιλικὴ ἦν ἐφοβεῖτο μὴ ἐκείνη προκαταλήφθη" καὶ 

ὅρα τὸν πόθον καὶ τὴν σφοδρότητα᾽ οὐ προσέρχεται τῷ ἄρχοντι 

ἀλλὰ τῷ ἱερεῖ. 

Ὁ ἀποστολὴν Οοα. (οἰβὶ. εἰ Αἴσιιη)!. ἀπόστολον (οὐα. Ν. Ο. 
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Τοῦ αἰτοῖ. Ὑποκείσθω τοίνυν ὡς ἐν πίνακι ἡ ψυχὴ Παύλου" 
χὰ ς » Υ͂ , 3 5, , ἢ ,ὕ ,ὕ . δὲ οὗτος ὅ πίναξ ἔκειτο πρώην ἡσβολωμένος, ἀραχνίων γέμον" οὐδὲν 

γὰρ βλασφημίας χεῖρον ἐπειδὴ δὲ ἦλθεν ὁ πάντα μετασκενά- 

ζων, καὶ εἶδεν οὐ παρὰ ῥαθυμίαν καὶ βλακίαν οὕτω διαγραφέντα, 
“ὦ δ. ς 

ἀλλὰ παρὰ ἀπειρίαν, καὶ τὸ μὴ ἔχειν τὰ ἄνθη τῆς εὐσεβείας" ς 
»" νΝ Ύ Δ δι , 3 “ι.. 3ϑΜ,β͵Ν 5.» 7 

ζῆλον μὲν γὰρ εἶχε, τὰ δὲ χρώματα οὐ παρῆν οὐ γὰρ κατ ἐπι- 
γνωσιν τὸν ζῆλον εἶχε δίδωσιν αὐτὸ τῆς ἀληθείας τὸ ἄνθος, 

τουτέστι τὴν χάριν' καὶ ἀθρόον βασιλικὴν τὴν εἰκόνα ἀπέδειξε. 
δὴ 4 Α ᾽; ΑἉ γ . 4 ’; 9 3. ἢ 

λαβὼν γὰρ τὰ χρώματα, καὶ μαθὼν ἅπερ ἠγνόει, οὐκ ἀνέμεινε 

τὸν χρόνον, ἀλλ᾽ εὐθέως ἐφάνη τεχνίτης ἄριστος" καὶ πρῶτον το 
δεικνύει τὴν κεφαλὴν βασιλικὴν, τὸν Χριστὸν κηρύττων᾽ εἶτα καὶ 

»" - “ὦὋ φ᾿ ’ -ὸ 3 “᾿ [ Ά μ ’ 10 λεῖπον σῶμα τῆς πολιτείας τῆς ἀκριβοῦς. Οἱ μὲν οὖν ζωγρά- 

φοι κατακλείσαντες ἑαυτοὺς μετὰ πολλῆς τῆς ἡσνχίας ἅπαντα 

πράττουσιν, οὐδενὶ τὰς θύρας παρανοίγοντες" οὗτος δὲ ἐν μέσῳ 

τῆς οἰκουμένης τὸν πίνακα προθεὶς, πάντων ἐναντιουμένων, θορυβου- τ5 

μένων, ταραττόντων, οὗτος εἰργάζετο τὴν βασιλικὴν ταύτην εἰ- 
’ Ἁ 3 9 ’ Ἧ , νν .ς έε ’ ’ “ κύνα, καὶ οὐκ ἐκωλύετο᾽ διὸ καὶ ἔλεγε" ““ θέατρον ἐγενήθημεν τῷ 

ςς ,,, .- , “ ν ᾽ ν» “ ν ω 3 κόσμῳ ἐν μέσῳ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ οὐρανοῦ, και τῆς οἰκου- 

μένης ἁπάσης, καὶ τοῦ κόσμου, τοῦ τε αἰσθητοῦ τοῦ τε νοητοῦ, 
τὴν εἰκόνα ζωγραφῶν. Καὶ μεθ᾽ ἕτερα---- Εἶδες ἀγάπην πυρὸς θερ- το 

΄ ΄ νς- 4“ 3 ᾽ - Ἁ ’ . Ἁ μοτέραν; οὕτω καὶ ἡμεῖς ἀγαπήσωμεν τὸν Χριστόν καὶ γὰρ 

εὔκολον ἐὰν βουλώμεθα" οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος φύσει τοιοῦτος ἦν' διά- 
δῷ Ν Ἁ , ᾽ ’ ΝΛ 2 [4 ’ ΄ τοι τοῦτο καὶ τὰ πρότερα ἀναγράφει τὰ ἐναντία τούτοις" ἵνα 

,. Ψ ͵ ΓΝ . ͵ “ Υ 
μαθὼν ὅτι προαιρέσεως τὸ ἐργον, και βουλομένοις ἅπαντα εὐκολα. 

μὴ τοίνυν ἀπογνῶμεν, ἀλλὰ κἂν λοίδορος ἧς» κἂν πλεονέκτης, κἂν 25 

ὅτιοῦν, ἐννόησον οὖν ὅτι Παῦλος βλάσφημος ἦν, καὶ διώκτης καὶ 
5 7 ν. ν ς “" “ω "2 ᾿ 35." υβρίστης, καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν πρῶτος, καὶ ἐξαίφνης πρὸς αὐτὴν 

ἀνέβη τὴν κορυφὴν τῆς ἀρετῆς" καὶ οὐδὲν αὐτῷ κώλυμα τὰ πρό- 

τερα γέγονε" καίτοι οὐδεὶς οὕτω μετὰ τοσαύτης μανίας ἔχεται 

κακίας μεθ ὅσης ἐκεῖνος τοῦ πολέμον τοῦ κατὰ τῆς ἐκκλησίας. 30 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---Καὶ ἡνίκα εἰς τὰς οἰκίας εἰσήει, καθάπερ θηρίον 
κά νὋ οὑτως εἰσεκήδα, σύρων, σπαράττων ἄνδρας καὶ γυναῖκας, θορύβου 

» “ , “,,, 2:2 Κ Ν ,ὕ ,Ψ. ὦ ᾿ καὶ ταραχῆς πάντα πληρῶν ἀλλ ὁμῶς μετὰ πάντα εκεῖνα γέ- 

γῶν τοιοῦτος, υἷος γέγονε" οὐδὲν γὰρ δεῖ πλέον εἰπεῖν. ποῦ τοίνυν 
εἰσὶν οἱ τὴν τῆς εἱμαρμένης ἀνάγκην ἐπιτειχίζοντες τῇ τῆς προ- 35 
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᾿ 3 δῷ , αἱρέσεως ἐλευθερίᾳ; ἀκονέτωσαν ταῦτα, καὶ ὀκιστομιζέτωσαν' τὸν 

’ 3 Α ᾷ,ι, .- γὰρ βουλόμενον γενέσθαι ἀγαθὸν οὐδέν ἐστι τὸ κωλύον, κἂν τῶν 
Ψ Ὕ Ἁ Ἁ “2 ᾽ τῷ πονηροτάτων ἔμπροσθεν ἢ᾽ καὶ γὰρ πρὸς τοῦτο ἐπιτηδείως μᾶλλον 

“ Α νι, Κοὃ. Ἀν λεκ ς᾽ ν" ᾿ , , ἔχομεν, ὅσῳ καὶ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡμῶν ἡ ἀρετὴ, καὶ παρὰ φύσιν 
ἡ πονηρία. 

9 [ον “ ,ὔ “ Εκ τοῦ προτασσομένου προλόγου ΤΗ͂Σ ΒΙΒλου τοῦ Ἀπο- 
ωι 

στόλοι Παέλουρ. Πρῶτος μετὰ τῶν στασιαζόντων ἑωρᾶτο παν- 

ταχῆ σπουδάζων καθαιρεῖν τοὺς τῆς εὐσεβείας λογάδας" πολλάτε 

ἦν καὶ μεγάλα τὰ παρ᾽ αὐτοῦ κατὰ τῆς ἐκκλησίας γινόμενα, καὶ 
δὰ. 2 ε ν ’᾽ εξ 3 4 Α ᾽ σω Α 

οὐδὲν εἰς ὑπερβολὴν μανίας ὑπέλιπεν ' ἐν τούτῳ γὰρ εὐσεβεῖν καὶ το 

τὰ μέγιστα κατορθοῦν ἐνόμεζε" καθὼς αὐτός τε ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς 
4 ΩΝ Ν “ ς “ Ἁ 39. 3ς: » 
ὁμολογεῖ, καὶ Λουκᾶς ἱστορεῖ. αι μετ ὁλιγα--οἰζομισάμενος 

Ν φω ν “ ὋόΈ 3 Ἁ Ἁ Ν 3 "Ὃ 
δὲ Παῦλος παρὰ τῶν ἱερέων ἐπκιστολᾶς πρὸς τοὺς ἐν Δαμασκῷ 
᾽ , “ , “ , , " Ιουδαίους, ὥρμησε μορμύρων ὥσπερ τις χείμαρρος λάβρος περι- 
Χ ’ ὃ φ᾿ Ἁ 4 Δα “Ὃ νΝ Ν,.»ἦ{ “Ὁ 3 κλύσειν δοκῶν τοὺς ἐν Δαμασκῷ μαθητὰς, καὶ εἰς τὸ τῆς ἀπω-τς 

λείας αὐτοὺς βάραθρον ἐκπέμψειν. γνοὺς δὲ ὁ Κύριος ὅτι ἄδικον 
’ ’ὔ φω ᾽ έ 3 ’ Φ᾿ δῶ 3 μανίαν δικαίᾳ δῆθεν προαιρέσει ἐκέκτητο, ἐν μέσῃ τῇ ὁδῷ ἐπιφα- 

. 3 , , 393. φ. 83ε’ Β “᾿ , [ω ᾿ . 

γείς, ἀπεστέρησε μὲν αὑτὸν τῶν ὀψέων τῷ μέγέθει τοῦ φωτὸς, καὶ 
4 “Ὁ [2 ,ν ΄ 29. Η͂ “Ὁ ᾿ω 4 

εἰς τοσοῦτον μέτεισιν, ὥστε τὸν πάλαι οὐδὲν ὅτι τῶν δεινῶν κατὰ 
τῆς ἐκκλησίας οὐκ ἐπκινοοῦντα, καὶ πάντας τοὺς μαθητὰς ἀπολέ- 10 
σειν ἄρδην προσδοκῶντα, αὐτίκα δὴ τοῦτον καὶ παραχρῆμα ἀγα- 

πητὸν ἑαυτοῦ καὶ πιστότατον ἡγήσασθαι" ἱκέτης γὰρ εὐθὺς τοῦ" 

Ἰησοῦ, ὁ πολέμιος γίνεται, καὶ παραύτικα τὸ σύνταγμα τῆς μα- 
’ ᾽ ’ 3 , 9. ἢ Ν Ἁ 3 , 

γίας ἀπορριψάμενος, εἰς πρεσβείαν ἔχωρει, καὶ τὴν εἰς Χριστὸν 
9 9 φΦ ’ 

εὐσέβειαν ὡμολόγει. 25 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὕτω γὰρ ἐκαλοῦντο οἱ πιστεύσαντες" 
Ψ ᾿ Ἁ ΝΥ [2 7, Α, 3 9 Ν ͵ 

ἴσως διὰ τὸ τὴν ὅδον τέμνειν τὴν εἰς οὐρανοὺς φέρουσαν. 
“- ’ ’᾽ Ν ᾽ ΄ 

3 ἘΝ δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ 
φ᾿ Ά 4 Ὁ“ ἴω 

Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τὲ αὐτὸν περιήστραψε φῶς ἐκ τοῦ 
σι Ν Ἁ ΄ Ἁ ’ 

4 οὐρανοῦ, καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γὴν ἤκουσε φωνὴν λέγου- 30 
3 ΄- 

σαν αὐτῷ. 

Τοῖ αἰτοῦ. Διατὶ μὴ ἐν Ἱεροσολύμοις ; διατί μὴ ἐν Δα- 

Ρ Ἠιπιης ρῥτοϊορυπι, νιΐρο Επυῖπα]ο Πδοοῦο διϊγιθαΐιπι, εοάσπι 400 
᾿ἰο τυϊο, ἱηνθηΐπηβ 'ῃ (οἀα. Ηδι]. ς 988. 8:56. ΧΙ. ἔ. 57. 4 ἐνέλει- 
πεν Ἠαιῖ. τὸ λαῦρος Γ(οά. 5 τῇς ὄψεως δι]. ἴ τῆς Οοὐ. τοῦ δι. 
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μασκῷ, ὥστε μὴ ἐξεῖναι ἄλλους ἄλλως αὐτῷ διηγεῖσθαι ; ἀλλ᾽ 

οὗτος ἀξιόπιστος ἦν διηγούμενος, ὁ διὰ τοῦτο ἀπιών. τοῦτο γοῦν 
᾽ Α Ὶ 9 ΄ 9 ΄ φ ᾿ν ς 4 δῷ 

λέγει καὶ πρὸς Αγρίππαν ἀπολογούμενος" ἡ γὰρ ὑπερβολὴ τοῦ 

φωτὸς πλήττειν εἴωθε μέτρα γὰρ ἔχουσιν οἱ ὀφθαλμοί λέγεται 

δὲ καὶ φωνῆς ἡ ὑπερβολὴ κωφοὺς ποιεῖν καὶ ἀποπλήγας" ἀλλὰ ς 
- ’ » » λν 3 “Ὁ Ἁ Ἁ 9. ᾽’ 

τοῦτον μόνον ἐπήρωσεν, καὶ ἐσβεσεν αὐτοῦ τὸν θυμὸν τῷ φόβῳ, 

ὅστε ἀκοῦσαι τὰ λεγόμενα. 
3 , ͵ ς Η͂ ..}ὔ “ . ΔΝ 62 
ΑΜΜΩΝΊΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΟΥ. Εωρακὼς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ μὴ φέρων 

τὸ πολὺ τοῦ φωτὸς, ἀπελιθώθη τὸ διορατικὸν τῆς ψυχῆς καὶ τὸ 

ζωτικόν" διὸ καὶ δοκῶν ἔχειν ὀφθαλμοὺς οὐχ ἑώρα, καὶ ἔχων στό- το 
3 Υ̓ Υ ΄ -Φ 9 , 7 9. «ὦ Ἁ 

μα οὐκ ἥσθιεν᾽ ἕως οὗ πιστεύσας τῷ Ανανίᾳ λέγοντι αὑτῷ τὸν 

λόγον, ἰάθη. μετὰ γὰρ τὴν πίστιν ἤρξατο βλέπειν" λοιπὸν ἐβα- 

πτίσθη, καὶ οὕτω τροφῆς μᾶλλον τῆς πνευματικῆς μετασχὼν, 

ἀγέσφηλεν' σημειωτέον δὲ, ὅτι δεῖ πρῶτον βαπτίζειν, καὶ οὕτω 

μεταδιδόναι τροφῆς" διὸ κακῶς ποιοῦσιν οἱ μετὰ τροφὴν τοὺς τε- τς 

λείους βαπτίζοντες. 

Ά Ἂ ͵ ᾿} Α ’ 9 ’ 
5. ΣΣαουλ, Σαοὺλ, τί με διώκεις ; εἶπε δε, τίς εἰ Κύριε ; 

ε ΟΣ Ν 2 ἈΝ» ζοὶ ἃ ᾿. ’ 
ὁ δε, ἐγὼ εἰμὶ ᾿Ιησοῦς, ὃν σὺ διώκεις. 

Τοῦ αὐτοῖ. Καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγει" οὐ λέγει πίστευσον, οὐδὲ 
μέ ω] ΩΝ Ν σῳ 

ὅλως τοιοῦτον οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἐγκαλεῖν μονονουχὶ λέγων, τί παρ᾽ ἐμοῦ 2ο 
’ ϑ, 4 3 , ,Φ δῳ . 9. 3. Ἁ μέγα ἢ μικρὸν ἠδικημένος ταῦτα ποιεῖς ; Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Μὴ 

’ Ἁ 4 [4 ἦ ᾽ὔ Ἁ ,’ , δ Ν γομίσης πρὸς ἀνθρώπους εἶναι σοι τὸν πόλεμον. καὶ τὴν φωνὴν 
“Ὁ 7 4 ς ’ 9 ὦ 9 ΝΣ: [4 ," 

τοῦ Παύλου ἤκουσαν οἱ συνόντες αὐτῷ, οὐδένα δὲ ἐθεώρουν πρὸς ὃν 

ἀπεκρίνατο᾽ τῶν γὰρ ἐλαττόνων αὐτοὺς ἐποίησεν ἀκροατάς" εἰ τῆς 

φωνῆς ἤκουσαν ἐκείγης, κἂν ἠπίστησαν τὸν δὲ Παῦλον ὁρῶντες 15 

ἐθαύμαζον. 

Ἔν τῇ πρὸς Κορινθίους ᾿Επιστολῇ “ κλητὸν" ἑαντὸν ἐκάλεσεν" οὐ 
γὰρ αὐτὸς εὗρον, φησὶν, ὅπερ ἔμαθον, οὐδὲ οἰκείᾳ κατέλαβον σοφίᾳ" 

ἀλλὰ διώκων καὶ πορθῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐκλήθην᾽ ἐνταῦθα τοῦ 

μὲν καλοῦντος τὸ πᾶν, τοῦ δὲ κληθέντος οὐδὲν ὡς εἰπεῖν γίνεται, 39 
Ὰ φω φψῳ Ὁ 

ἢ τὸ ὑπακοῦσαι μόνον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
Τοῦ αἰτοῦ. Τέως ὁμολόγησεν ἑαντὸν δοῦλον. 
Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ εἰσ ΤῊν ΝΒ ὁμιδίαν. Ὦ φιλανθρωπία 

» . δ δεσπότον, ποῦ κατέβη ; Θεὸς ἀνθρώπῳ λέγει, τί με διώκεις 2 τὸν 



1δ4 ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α ΙΧ. 6. 

Α “ .᾿ - Ἀ 9 ““- “- 7 ΄σω 

πατέρα τὸν ἑαυτοῦ μιμεῖται καὶ γὰρ ἐκεῖνος τῷ δήμῳ τῷ 
“.ΑΆι«.“Ὅ. ’; [4 ΓᾺ ὁ.» 4 

Ἑ βραϊκῷ λέγει" ““ λαός μου τὶ ἐποίησά σοι; ἢ τί ἐλύπησά σες 
ες Ἃ ’ ’ὕ ’ὔ Η 3 ’ ’ 49 . ΜῈ, [ἱ Ε ΕΣ 

ἢ τί παρηνόχλησά σοι: ἀποκρίθητί μοι.᾿" οντω καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
“᾿ “᾿ ΄ ᾽; ’ τ “ ’ 

τῷ Σαύλῳ λέγει" ““ Σαῦλε τί με διώκεις ;" τί οὖν ἐκεῖνος; ““ τές 
κε ’ὔ ξ ’᾽ ᾿Ξ 

“εἰ Κύριε; εὐθέως τὴν δεσποτείαν ὡμολόγησεν εἶδες ψνχὴν 5 
: ’ .ς. ἐέ ΄ κι ᾽ .Ὠ 3. " 4 3 «.ιὡῳὦὰἂἣ Ν ὃ 7 .3 ἃ 

εὐγνώμονα" “τίς εἰ Κύριε; ἐγὼ εἰμι [ησοῦς ὃν σὺ διώκεις" ὦ 
΄ ΙΝ Κ ,. », » ς [δὶ “ “ ν» 4“ 

σοφία δεσπότον᾽ διατί μὴ εἶπεν, ἐγώ εἰμι ὁ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ; ἐγώ 
τω ’ 9 ’ .Ὃ᾿ .᾿ 

εἶμι ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος" ἐγὼ εἶμι ὃ ἐν δεξιᾷ καθήμενος τοῦ [1α- 
’ ς 5» ΠῚ  ἰχἋοδ, . 5: λΔ 3 » ’ . “ Ν “ 

τρός" ὁ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων" ὁ τὸν οὐρανὸν τείνας" ὁ τὴν γὴν 
4 9 Ά 

ἐργασάμενος" ὁ τὴν θάλατταν ἁπλώσας" ὃ τοὺς Αγγέλους ποίνμε το, 
ρῳῷ Ἁ “Ὅ Ἁ 

σας ὃ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν ὃ προὼν καὶ γεν- 
Ἴ “Ὁ Ἁ ς νηθείς; διατί μὴ εἶπε τὰ σεμνὰ ἐκεῖνα καὶ μεγάλα καὶ ὑψηλά ; 

4 3 “ “Ὃ Γ , ’ Ἁ σω 

ἀλλ᾽ “ ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις." ἀπὸ τῆς κάτω 
, Ἁ ΩΝ Ἁ φω ᾽’ ’ ΄ 

πόλεως, ἀπὸ τοῦ κάτω χωρίου καὶ τοῦ τόπου ; διότι ἤγνόοει αὐτὸν 
ς ΄ὔ 3 ᾿ δι 5. Ἃ 3 Ἁ 54.7 ὁ» .9 , μι 4 -“- Ι 
ὁ διώκων ; εἰ γὰρ ἥδει αὐτὸν, οὐκ ἄν ἐδίωξεν ἤγνόει ὅτε ἐκ τοῦ 5. 

ν΄ Ὑ ,.κΚ . ᾽ν Ν γ.., » τ 
Πατρὸς ἦν γεννηθείς" ὅτι δὲ ἀπὸ Ναζαρὲτ ἦν, ἤδει" εἰ οὖν εἶπεν 

353 ὁ 2 ἢ 3 ς Υἕ “ [« “ρ“ζ 2 393 4 “ω Δ ́  . ὃ ν 2 Ν 

αὐτῷ, ἐγώ εἶμι ὃ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ" ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος" ὁ τὸν οὐρανὸν 
“ ΝᾺ 3 " ΟΝ ’ ποιήσας, εἶχεν εἰπεῖν, ἄλλος τὲ ἐκεῖνος, καὶ ἄλλον ἐγὼ διώκω" εἰ 

Ύ 5», .»» Ν ,ὕ Ν Ν δε νι Ὁ 5. υ 
εἶπεν αὐτῷ ἐκεῖνα τὰ μεγάλα καὶ λαμπρὰ και ὑψηλα, εἶχεν εἰπεῖν, 
».γν Ἴ ς 4455 ,ᾳ᾽ὋΑκΙ, » κα , ᾿ 

οὐκ ἔστιν οὗτος ὃ σταυρωθείς" ἀλλ᾽ ἰνα μάθῃ ὅτι ἐκεῖνον διώκει τὸν 10 
’ Ἁ Ἷ ’ 3 4 “Ὁ σαρκωθέντα, τὸν μορφὴν δούλον λαβόντα, τὸν μετ᾽ αὐτοῦ συνα- 

’ Ἃ 3 , Ἁ ΄ 9. Ν "Ὃ ᾽ 

ναστραφεέντα, τὸν ἀποθανόντα, τὸν ταφέντα, ἀπὸ τοῦ κάτω χῶω- 
“ ’ 9 ἢ “Ὁ “ο Ν ΄ Δι “ 

ρίον, λέγει, ““ ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις" ὃν οἷ- 
δ Λ Ἁ Ἀ ““ ’ὕ Α ΩΝ 

δας, ὃν γνωρίζεις, τὸν μετὰ σοῦ ἀναστρεφόμενον διὰ τοῦτο τὴν 
’ ϑ ’ὕ “ ’ 

δεσποτείαν εὐθέως ὡμολόγησε" κατέβη τοσοῦτον ὁ δεσπότης, ὅσον ὡς 
“ “ω ’ 

ὁ δοῦλος ἀναβῆναι ἠδύνατο. 

6 ᾿Ἀλλ᾽ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαλη- 

θήσεταί σοι, ὅτι σε δεῖ ποιεῖν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα πῶς οὐκ εὐθέως πάντα ἐπηγγείλατο, ἀλλὰ 

προμαλάττει αὐτοῦ τὴν διάνοιαν' οὕτω καὶ τοὺς μαθητὰς ἐκάλε- 30 
σεν" ἐκ δευτέρον δίδωσιν αὐτῷ χρηστὰς ἐλπίδας, καὶ ὅτε ἀνα- 

βλέψει. 

Διδίμου. Ἐπεὶ ὁ εἰτὼν τῷ Παύλῳ Ἰησοῦς" ““ Σαοὺλ, Σαοὺλ 

τί με διώκεις ; αἴτιος αὐτῷ γέγονε τοῦ μὴ ὁρᾶν, κατηγορούντων 
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« “φΦ “ ’ 9 ’ , Ὡ ’ 3 

τῶν αἱρετικῶν τοῦ εἰκόντος “ τίς ἐποίησε βλέποντα καὶ τνφλόν' οὐκ 
«" " ’ φ »;, 9 9 ’ Α 9 Ὶ Ά “ὦ 

ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός ; εἰς ἀπορίαν γὰρ αὑτοὺς τὰ τοιαῦτα περί- 
΄ ὕ Ά 7 ὁ Ἁ “«“ Ἁ ΠῚ 

ἰστησις διαφόρους θεοὺς λέγοντας" καὶ τοῦ μὲν κατηγοροῦντος 
΄ φ“ῳ 4, ᾽ 9 9 Α δὲ Ω 3 οὗ ’ 49. “ Ἁ 
ὡς τοῦ μὴ βλέπειν αἰτίου τὸν δὲ ἔτερον ἀποδεχομένους ἐπι τῷ τὸ 

- Ἁ 9 “ ν 3 ’ 
βλέπειν παρέχειν. ἡμᾶς δὲ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦντας Θεὸν, οὐ θλί- 5 

“᾿ς , , “ ν “ὦ, ε», 
ψει ταῦτα μάλιστα εἰδότας, ὅτι προνοητὴς τῶν ὅλων ὑπάρχων, 

“ Ν ἢ »,, ν. ΚζὉ) 4 ΄, ν. ῃ ν᾿» 
οἷδε τίνε τὸ βλέπειν ὀρέξει καὶ μή" καὶ διατί, καὶ πότε, καὶ πῶς. 

4 “᾿ φο μ Ων ΄ “ 
τὸν γοῦν ἀπὸ γενετῆς Ῥ τυφλὸν, διὰ τοῦτο οὕτὼ γεγεννῆσθαί φη- 

Υ “ ᾿ “ »"Ν Σ 5.“ 3 ᾿ ᾿ 
σιν, να φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ" οὐ κακὸν δὲ τὸ 

“ὦ “Ὁ 3 “ “ Ν ᾽ 

αἴτιον τῆς φανερώσεως τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ" διὸ οὐδὲ ἀπεμφαίνει το 
4 φΨοἝΥ͂ φ Ἁ σ΄ ) Α 9. ᾿, ΦΦᾳ ““ 

εἰπεῖν ὅτε ὁ Θεὸς τυφλοῖ τινά" καὶ ταῦτα μὲν τοῦ ῥητοῦ συναγο- 
φώ Ἁ ΩΣ “ὦ . ᾽ “ 

ρευομένον, δυνατῆς οὔσης καὶ τῆς συναγωγῆς τῷ προσχόντι τῷ, 
(« .3 [4 θ 93" , Ἁ , φΦ ΄ φ Ν ’ 

εἰς κρίμα ἦλθον ἐγὼ εἰς τὸν κοσμὸν τοῦτον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες 
Ἁ Ἁ 9 

“ βλέψωσι, καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται" οὐ γὰρ περὶ αἰσθη- 
ἂν »» Γ ’ὔ’ “ ἱ,4 ὡ ν τῆς ὄψεως ἢ τυφλότητος ταῦτα εἴρηται" μάλιστα διὰ τὸ λεχθὲν τς 

δ ᾿ Σ) ἐς. ἃ νι ς “ ν,.9 2) νι ἐξ 
πρὸς τοὺς εἰπόντας, “ μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμὲν; τὸ ““ εἰ 

3 3 ἐν ΑΥ̓ ΄ “τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίας." 

7 ΟἹ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοὶ, 
3 Ρ Ἶ σ΄ “ φ ,Ἷ σε 

ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες. 

Διδέμου. Τίς ἡ διαφωνία τῶν ἐν ταῖς Πράξεσιν ἀναγεγραμ. 0 
ῇ 3 “ Ν “. 3 ’ 9 , Α φω χ Ὶ 

μένων ἐν τῇ κατὰ []αὖλον ὀκτασίᾳ ; ἐν μὲν γὰρ τῇ καθ᾿ δδὸν 
4 ᾽; Γ᾿ ““Φ “ὡ᾿ Α ᾽ 93 Ἃ » ΩΝ “ 4 

ὀπτασίᾳ ἱστορεῖ ὃ Λουκᾶς, τοὺς μετ αὐτὸν ὄντας τῆς φωνῆς μὲν 

ἀκηκοέναι, μηδένα δὲ θεωρῆσαι" ἐν δὲ τῷ διηγεῖσθαι τὸν Παῦλον 
ΑΝ ΄“ 4 ΞὦἪ ᾿ 93." 3 ’ὔ ’ Ἁ 3 38Ν 

ἔπ, τῶν ἀναβαθμῶν τὴν αὐτὴν ὁπτασίαν, λέγει τοὺς μετ᾽ αὑτὸν 

ὄντας τὸ μὲν φῶς τεθεᾶσθαι, τὴν δὲ φωνὴν τοῦ λαλοῦντος μὴ 25 

ἀκηκοέναι' κατὰ μὲν τὴν ἱστορίαν ὃ Χρυσόστομος πάνυ ἡρμή- 
’ ΑΥ̓͂ { ΄ ΩΣ  Ἃ Φ ’ “᾿ ““ 

γευσε τὸν τόπον᾽ ἔφη, ὅτε ἡ πρώτη ἐξήγησις ἡ λέγουσα, τῆς φωνῆς 
Ἢ ς ’ “ ’ “ ’ 9 ’ 3 .. “ 
ἥκουον οἱ συνόντες, τῆς Παύλου φωνῆς λέγει ἀκούειν αὐτοὺς τῆς 

λεγούσης, “ τίς εἶ Κύριε; οὐδένα δὲ ἔβλεπον ἄνθρωπον εἰ μὴ Παῦ- 

λον ἡ δὲ δευτέρα ἐξήγησις ἡ λέγουσα, τὸ μὲν φῶς τεθεᾶσθαι, 30 
τὴν δὲ φωνὴν τοῦ λαλοῦντος μὴ ἀκηκοέναι, φωνῆς λέγει τῆς 

“Ὁ [4 Α , ων ᾽ ’ ἃ » "“ 

τοῦ Κυρίον πρὸς τὸν Παῦλον γεγενημένης, μόνον δὲ τὸ φῶς τε- 

ϑεᾶσθαι. 

Ῥ ἀκογεννητῆς ΟΟοα. 

Χ 
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πάθος ἐπὶ γῆς ἀτιμίας καὶ ἀδοξίας ἠνέσχετο τοῦτο διδούσης 
3. ὅ 9 .(. “᾿ « ᾽ὔ 358. ο ΝΞ. ’ ε ,ὔ εὐλόγως αὐτῷ τῆς καθ᾽ ὑπόστασιν αὐτῷ καὶ ἀδιαιρέτως ἡνωμένης 

, Α Α ͵ ν, .» κ“ 3 ἢ ἢ ᾿ δ 
σαρκός" περὶ ἣν τὸ πάθος και ἡ ἐντεῦθεν ἀτιμια συνεβαινε κατὰ 

σῳ ᾿ ,ὔ φῳ 7 Ὁ Ἁ Θεοῦ μὲν τολμωμένη τοῦ σεσαρκωμένου, ψαῦσαι δὲ μηδὲ δυνα- 
’ “«ὡὠἠ58 “ Η͂ 94 3 

μένη τοῦ ἀπαθοῦς, ὅπερ ἀδύνατον. 5 
σι σι 4 , 

44 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπε, δέομαί 
’ ᾽ὔ ζω. ΄- 

σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο ; περὶ ἑαυτοῦ, 
) Ἁ ᾽ 

4: ἢ περὶ ἑτέρου τινός ; ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα 
δι [ά Ἁ σι ΄“ “4 3 

αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγγε- 
ζω ΑἉἋ “΄᾿ 

λίσατο αὐτῷ τὸν ᾿Ιησοῦν. 10 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τὸ ὅλως εἰδέναι ὅτι ἄλλως καὶ περὶ ἄλ- 
λ λέ Φ “Ὁ ἣ Ν λ ε δ, ξ΄ 

ὧν λέγουσιν οἱ προφῆται, ἣ ὅτι περὶ ἑαυτῶν ἑτέρῳ προσώπῳ 
3 Ν 9. ὅ διαλέγονται, σφόδρα περιεσκεμμένη ἐστὶν ἡ ἐρώτησις. 

Σ ᾿ 46 Ὥςς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδὸν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ 
σι Ρ 

καί φησιν ὃ εὐνοῦχος, ἰδοὺ ὕδωρ᾽ τί κωλύει με βαπτι- 15 

σθηναι : 
Διδίμου. ᾿Εσξιστατέον ὡς πολλὴ σπουδὴ ὑπῆρχε τοῖς τελείως 

Λ Ἁ Ἁ 3 , 7 “᾿ 4, Α 

χριστιανίζουσι περὶ τὸ αἰσθητὸν βάπτισμα' διττοῦ γὰρ ὄντος 

τούτον διδομένον' ὅτε μὲν δι’ ὕδατος, ὅτε δὲ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ 
Ὡ ’ 3 [ “ “ ᾿ 

καὶ πυρί οὐ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ἐν Πνεύματι βαπτίσματος το 

κατεφρόνουν τοῦ σωματικωτέρου" συμβάλλεται γὰρ καὶ τοῦτο εἰς 

σωτηρίαν, κατὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ σώματος. ἔστι δὲ διὰ τῆς 

προκειμένης βίβλου τῶν Πραξέων τῶν Ἀποστόλων πολλὰ θηρεῦσαι 

παραστατικὰ τοῦ χρησίμου τοῦ ἐξ ὕδατος βαπτίσματος. 
9 Ά ΄- Ψ 

4) ἘΕἶπε δὲ αὐτῷ, εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης καρδίας σοὺ 15 
ν » Α , 4 ’ Ἁ ΦᾺ ζω 

ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε, πιστεύω τὸν Υἱὸν τοῦ 
ζω 3 σι ’ ΄᾿ δ 

48 Θεοῦ εἶναι ᾿Ιησοῦν Χριστόν" καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ 
Ψ 3 ν 
ἅρμα" καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φί- 

4(. 9 σι 4 » [4 2. ἢ Ψ ᾿ 

φδολίτπος καὶ ὁ εὐνοῦχος" καὶ ἐβάπτισεν αὐτον᾽ ὅτε δε 
’ [ο᾽ σ΄“ σ 

ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, Πνεῦμα Ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ 3. 
τὸν εὐνοῦχον. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. ὋὉρᾶς ὅτι τὰ δόγματα ἀπηρτισμένα εἶχε" 
» νὴ ς ᾽ " “ Ύ Ἁ ὕ - 7 " καὶ γὰρ ὃ πρηφήτης τὸ πᾶν εἶχε, τὴν σάρκωσιν, τὸ πάθος, τὴν 
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ἀνάστασιν, τὴν ἀνάληψιν, τὴν κρίσιν τὴν μέλλουσαν εἰ δὲ πολ- 

λὴν τὴν ἐπιθυμίαν δείκνυσιν, μὴ θαυμάσης" αἰσχύνθητε ὅσοι ἀφώ- 

τιστοι τυγχάνετε. 

ΗΝ Α ν ᾽ 
Αγγελος δὲ Κυρίου ἥρπασε τὸν Φίλιππον καὶ οὐκ 

9 3." 2.»Ν » ει » « 3 ΄ Ν Ἁ «φλ 
εἰδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὃδον 5 

2. κα " 
αὐτοῦ χαίρων. 

Τοῦ αὐτοῖ. Ὅρα προθυμίαν, ὅρα ἀκρίβειαν. 

Τοῖ αἰτοῦ. Διατί ἥρπασεν αὐτόν ; τὸ γενόμενον θανμασιό-- 
, . κ᾿ Υ Ϊ,.ν ᾽ν" τερον ἐδείκνυτο" καὶ τότε οὐκ ἤδει᾽ ὥστε οὖν ὕστερον αὐτὸν θαυ- 

μασθῆνα, τοῦτο ἐγένετο" ᾿: ἐπορεύετο γάρ," φησι, “ χαίρων." Ιο 
“Ὁ 3 ΓΟ Ψ ΓΝ φω 4 ὔ Ξ- ΄ Ἀ ἦ “ 

! Τοῦ αὐτοῖ. “ἵνα θεῖον δειχθῇ τὸ γινόμενον" ἱνα μὴ νομίσῃ ὅτι 

αγθρωπὸς ἐστὶν ἁπλῶς. 
, 4 ’ ς Ν ᾽ “- φω 3 ’ Διδύμου. Ἢ προκειμένη ἁρπαγὴ ἰσοδυναμοῖ τῇ ἀναλήψει 

Ἠ “ ν.,.3.ϑ ν ς ν ςκ“,’ 93 , 3 , λιοῦ" καὶ ἐπεὶ ἄρπαγεῖς ὁ Φίλιππος ἐκ τόπου εἰς τόπον με- 
“ “Ὁ Ν "“ 

τηνέχθη, ἀκολοῦθον καὶ τὸν Ἠλίαν ἀναληφθέντα ἐκ τοῦ περὶ γῆν τς 
, “Ὁ "» Ἅ τόπου, εἰς ἕτερον χῶρον μετενεχθῆναι" κἂν ὅπον μὲν σημαίνηται 

τὰ ὀνόματα τῶν τόπων εἰς ἃ μετενέχθησαν, ὅπου δὲ μὴ σημαΐ- 

νηται. οἱ ἁρπαγέντες καὶ ἀναληφθέντες, Φίλιππος μετὰ τὴν ἀρ- 
παγὴν εὑρέθη εἰς Ἄζωτον Παῦλος εἰς τρίτον οὐρανὸν καὶ ἕως 

" ΄ Ἔ.ᾳ: 3 ᾽ ε , Ω “- τοῦ Παραδείσου μετατεθεὶς, ἤκουσεν ἀρρήτων ῥημάτων. Εἰς τοῦτο γχο 
’ 4 Δ » ᾽ὔ ᾿ 8 Ν 3 , ον" 3 7 

λήψη καὶ τὸν Αμβακούμ' καὶ αὐτὸς γὰρ μετεωρίσθη νπὸ ἀγγέ- 

λου ἐκ τῆς Ἱερουσαλὴμ εἰς Βαβυλῶνα’ ᾿Ηλίας δὲ ἀνελήφθη 
Α 3 3 ς , φ » Ν 3 " μετενεχϑεὶίς οὐκ ἐν ὡρισμένῳ τόπῳ εἴρηται γὰρ ἀναληφθῆναι 

αὑτὸν ὡς εἰς τὸν οὐρανόν αὕτη δὲ ἡ λέξις δηλοῖ ὅτι οὐκ εἰς τὸν 

οὐρανόγ' οὐ μὴν ποῦ γέγονεν ἑρίζει. συμφώνως τοῖς εἰρημένοις 16 
Α . φῳ 

καὶ ᾿Ενὼχ μετατεθεὶς ἐκ τόπον εἰς τόπον γέγονε σαφῶς γὰρ 
Ὁ ’, 3 “Ὁ "“ο- 29 »Ὃ 3 δ ἈΝ 2 

τοῦτο παρίσταται ἐκ τοῦ μετατεθεῖσθαι αὐτόν. ᾿Επειδὴ δὲ οὐκ 
Υ ᾿ Η εἰρηται ποῦ ἐν ταῖς δεδημοσιευμέναις βίβλοις, ἐν ἀποκρύφοις 

λέγεται ὅτ, ἐν τῷ Παραδείσῳ. ᾿Ἐὰν οντως ἔχη. συνεπίσκεψαι καὶ 
4 “ "᾿ “ 

περί τοῦ Ἤλιοῦ, μὴ ἄρα τὸ ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν ταυτόν ἐστι τοῦ 30 
} Ὁ “ τω Ὁ τῷ Παραδείσῳ' ἀναμφιβόλως δὲ περὶ τοῦ Σωτῆρος εἴρηται, ὡς 

μετὰ τὴν ἀνάστασιν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελήφθη" πολλαὶ γὰρ μαρ- 
᾽ 

τυριαι εἰσὶ περὶ τούτου. 
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᾽; , ς » ΕΙ ᾽ὕ Φίλιτπος δὲ εὑρέθη εἰς ᾿Αζωτον, καὶ διερχόμενος, 
3 ’ Ν “ ’ μη -Θ » σι 5. ἈΝ 

εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν 
[4 

εἰς Καισαρειαν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὗτος τῶν ἑπτά ἐστι" καὶ γὰρ ὕστερον 
),,͵͵͵ “΄᾽᾽ 4 ἢ Η γις Φ 5 Ν 
ἐκεῖ εὑρίσκεται ἐν Καισαρείᾳ' συμφερόντως οὖν ἥρπασεν αὑτὸν 5 

τὸ Πνεῦμα, ἐπεὶ ἠξίωσεν ἂν καὶ συνακελθεῖν αὐτῷ ὁ εὐνοῦχο 
Μμ 3 , ἐ νχ 49 

Ἃ φ“ Ἁ “ 

καὶ ἐλύπησεν ἂν ἐκεῖνος ἀνανεύσας καὶ ἀρνησάμενος, οὕπω τοῦ 

καιροῦ ὄντος. 

Τοῦ Χρνυσοστόμου. Μέγα καὶ ὁ Φίλιππος ἐκέρδανεν᾽ ὅπερ 
ἤκουε περὶ τῶν προφητῶν, περὶ ᾿Εζεκιὴλ, Ἀμβακοὺμ, καὶ τῶν το 

ἄλλων, εἶδεν ἐπ᾿ αὐτοῦ γενόμενον ἐντεῦθεν δείκνυται πολλὴν δδὸν 

ἀπελθὼν, εἴγε ἐν Ἀζώτῳ εὑρέθη" ἐκεῖ αὐτὸν ἔστησεν, ἔνθα λοιπὸν 
Ἁ Ε] ͵ 

καὶ εὐαγγελίζεσθαι ἔδει. 

ΚΕΦ. 1Γ. 
Περὶ τῆς οὐρανόθεν θείας κλήσεως Παύλον εἰς ἀποστολὴν Ο Χρίστου. 1ς 

Η δ᾿ ο᾽ ν ᾽ σι ᾽ 
ι Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φονου εἰς 

ΑἉ Ν ζω ἃ “ΞΡ Ψ σ΄ 

τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ᾿Αρχιερεῖ, 
ὔ ΄“ Ν Ν . 

Δἡτήσατο παρ᾽ αὑτοῦ ἐπιστολᾶς εἰς Δαμασκὸν, πρὸς 
Ν Ν 4 [4 Ψ σι ε “ΣΆ Ψ 

τὰς συναγωγᾶς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας 
4 - ᾿ν “ [ά 2: » . ε ἄνδρας τὲ καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς ᾿ἱερου- 20 

’ 

σαλημ.. 

Τοῖ αὐτοῦ. Ἀξίως εἶπε τὸν Παύλου ζῆλον, καὶ δείκνυσιν ὅτι 

ἐν μέσῳ τῷ ζήλῳ ἕλκεται, καὶ οὐδέπω κορεσθεὶς τῷ φόνῳ Στεφά- 
Α 3 3 7 "συ ’ “ 3 ’ Ν “ “ 

νου" οὐκ ἐνεπλήσθη τῷ φόνῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῇ διασπορᾷ. 
δ Ἁ “ 9 λ 7 Α Ἁ “Ὁ Χ “Ὁ 3 ’ . ες δ} » ἰδοὺ τοῦτο ἐπλήρου τὸ παρὰ τῷ Χριστῷ εἰρημένον; ὅτι ““ οἱ ἀπο- ς 

“ὁ κτένοντες ὑμᾶς δοξοῦσι λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ" οὗτος 

δὴ οὖν οὕτως ἐποίει, οὐχ ὡς ᾿Ιουδαῖοι, μὴ γένοιτο ὅτι γὰρ ζήλῳ 
. , “ 3 “ Ἃ 3 Ν Ν ’ 3 ’ , “Ὁ , 

ἐποίει, δῆλον ἐκ τοῦ καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις ἀπιέναι" ἐκεῖνοι δὲ 
2: ἃ μ“ :ςο φ ε ’ 3 φ΄ «" ᾿ , 

οὐκ ἂν οὔτε τῶν ἐν ἱἱεροσολύμοις ἐφρόντισαν ἑνὸς γὰρ ἦσαν μόνον 
“ “2 ,, κῶν » ν. 2 , , 

τοῦ τιμῆς ἀπολαύειν διατί δὲ εἰς Δαμασκὸν ἐπορεύετο ; μεγάλη 40 

ἡ πόλις ἦν βασιλικὴ ἦν ἐφοβεῖτο μὴ ἐκείνη προκαταλήφθη" καὶ 

ὅρα τὸν πόθον καὶ τὴν σφοδρότητα' οὐ προσέρχεται τῷ ἄρχοντι 

ἀλλὰ τῷ ἱερεῖ. 

Ὁ ἀποστολὴν (οὐ, (οἸδὶ. οἱ (ἴσυπι. ἀτόστολον (οὐ. Ν. Ο. 
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“ “0 ᾽ὔ Ά ’ ὃ 

Τοῦ αὐτοῖ, Ὑχοκείσθω τοίνυν ὡς ἐν πίνακι ἡ ψυχὴ Παύλου 
Ω ς » Χ ,ὕ 3 Ἡ , 3 ᾽ , : δὲ οὗτος ὁ πίναξ ἔκειτο πρώην ἡσβολωμένος, ἀραχνίων γέμον" οὐδὲν 

φω , γὰρ βλασφημίας χεῖρον ἐπειδὴ δὲ ἦλθεν ὁ πάντα μετασκευά- 
[2 ᾽ 

ζων, καὶ εἶδεν οὐ παρὰ ῥαθυμίαν καὶ βλακίαν οὕτω διαγραφέντα, 
κ᾿ Ἢ ἝΝ 

ἀλλὰ παρὰ ἀπειρίαν, καὶ τὸ μὴ ἔχειν τὰ ἄνθη τῆς εὐσεβείας" κ5 
Ν Α Ψ Ν δ ᾽ὔ 3 Ὁ. 3 Ά 9. 3) 9 

ζῆλον μὲν γὰρ εἶχε, τὰ δὲ χρώματα οὐ παρῆν οὐ γὰρ κατ ἐπι- 
., ΄ δ Ψ 

γνωσιν τὸν ζῆλον εἶχε" δίδωσιν αὐτὸ τῆς ἀληθείας τὸ ἄνθος, 
’ 3 

τουτέστι τὴν χάριν καὶ ἀθρόον βασιλικὴν τὴν εἰκόνα ἀπέδειξε. 
: ’ 9 ’ λαβὼν γὰρ τὰ χρώματα, καὶ μαθὼν ἅπερ ἤγνόει, οὐκ ἀνέμεινε 

Ἁ ων 

τὸν χρόνον, ἀλλ᾽ εὐθέως ἐφάνη τεχνίτης ἄριστος" καὶ πρῶτον το 
, , 

δεικγύεε τὴν κεφαλὴν βασιλικὴν, τὸν Χριστὸν κηρύττων" εἶτα καὶ 
Α “ “ο᾿ “ ’ “ῸὋ ϑ “᾿ ς Ν Ψ ’ 

τὸ λεῖπον σῶμα τῆς πολιτείας τῆς ἀκριβοῦς. Ο, μὲν οὖν ζωγρά- 
“ “ ’ Υ͂ 

φοι κατακλείσαντες ἑαυτοὺς μετὰ πολλῆς τῆς ἡσνχίας ἅπαντα 
Ἁ 

πράττουσιν, οὐδενὶ τὰς θύρας παρανοίγοντες" οὗτος δὲ ἐν μέσῳ 

τῆς οἰκουμένης τὸν πίνακα προθεὶς, πάντων ἐναντιουμένων, θορυβου- τ5 
7 ’ 3 ,’ Ἁ Ν ’ 9 

μένων, ταραττόντων, οὗτος εἰργάζετο τὴν βασιλικὴν ταύτην εἰ- 
’ Ὶ 3 3 ,ὕ Εὶ ον ΑΛ ΧΝ . έε ’ 9 ᾽ “ κύνα, καὶ οὐκ ἐκωλύετο᾽ διὸ καὶ ἔλεγε ““ θέατρον ἐγενήθημεν τῷ 

( ’ὔ Ὁ 9 , ΩΣ Ἁ θ 7 ΝΛ» “ Ν “ 3 

κόσμῳ" ἐν μέσῳ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ οὐρανοῦ, και τῆς οἰκου- 
“ " “ “ “Ὁ ΩΣ 

μένης ἁπάσης, καὶ τοῦ κόσμον, τοῦ τε αἰσθητοῦ τοῦ τε νοητοῦ, 
Ν “ Ἁ τὴν εἰκόνα ζωγραφῶν. Καὶ μεθ᾽ ἕτερα---- Εἶδες ἀγάπην πυρὸς θερ- ̓ ο 

“Ὁ . ’ 
μοτέραν ; οὕτω καὶ ἡμεῖς ἀγαπήσωμεν τὸν Χριστόν" καὶ γὰρ 
ΝΥ "“ο “ 
εὔκολον ἐὰν βουλώμεθα" οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος φύσει τοιοῦτος ἦν' διά- 

φϑω Ν Ἁ , 3 Ζ Ἁ 9 ’ ’ ΄ Το τοῦτο καὶ τὰ πρότερα ἀναγράφει τὰ ἐναντία τούτοις" ἰνα 
. ΨΦΨ ͵ ὟΝ ᾿ ᾿ “ Υ 

μαθὼν ὅτι προαιρέσεως τὸ ἔργον, καὶ βουλομένοις ἅπαντα εὔκολα. 
»" Ὕ Ν Ἁ μὴ τοίνυν ἀπογνῶμεν, ἀλλὰ κἂν λοίδορος ἧς, κἂν πλεονέκτης, κἂν 2: 

4 ΩἹ “ὍὋ , 

ὁτιοῦν, ἐννόησον οὖν ὅτι Παῦλος βλάσφημος ἦν, καὶ διώκτης καὶ 
" “ “᾿ ς “ “ ΛΝ, ’ , 8. 

ὑβριστης, καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν πρῶτος, καὶ ἐξαίφνης πρὸς αὐτὴν 
: Ν Ν “ ) “Ὁ ν ν᾿ γ9Ν ϑ οτ. ᾿ ν , 
ἀνέβη τὴν κορυφὴν τῆς ἀρετῆς" καὶ οὐδὲν αὐτῷ κώλυμα τὰ προὸ- 

, 7 - μι ’ ΄ 

τερα γέγονε" καίτοι οὐδεὶς οὕτω μετὰ τοσαύτης μανίας ἔχεται 
’ ΗΩ͂ 2 “ φ ’ “- , “᾽ 9 ΄ κακίας μεθ᾽ ὅσης ἐκεῖνος τοῦ πολέμον τοῦ κατὰ τῆς ἐκκλησίας. 30 

3 

Και μετ᾽ ὀλίγα----Καὶ ἡνίκα εἰς τὰς οἰκίας εἰσήει, καθάπερ θηρίον 
μέ [. ουτως εἰσεπήδα, σύρων, σπαράττων ἄνδρας καὶ γυναῖκας, θορύβον 

᾿ “ ᾿ “Ὃς 34.4.5 Ν , 5». ὦ , 
καὶ ταραχῆς πάντα πληρῶν ἀλλ ὁμὼς μετὰ πάντα ἐκεῖνα γέ- 

“ὍὋ 7 Φ 20. Ἁ “ ΄ 3 “ “Ὁ ᾽’ὔ γίνε τοιοῦτος, υἷος γέγονε" οὐδὲν γὰρ δεῖ πλέον εἰπεῖν. ποῦ τοίνυν 
»Ν ςικ»"» “ ς , 3. 2 Ω , ω,ι.- ε ἰσιν οἱ τὴν τῆς εἱμαρμένης ἀνάγκην ἐπιτειχίζοντες τῇ τῆς προ- 3 5 
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’ 3 φ ϑ [έ “ὍὋ Λ»ῆ ,, αιρέσεως ἐλευθερίᾳ ; ἀκονέτωσαν ταῦτα, καὶ ἐπιστομιζέτωσαν' τὸν 

γὰρ βουλόμενον γενέσθα, ἀγαθὸν οὐδέν ἐστι τὸ κωλύον, κἂν τῶν 
πονηροτάτων ἔμπροσθεν ἡ" καὶ γὰρ πρὸς τοῦτο ἐπιτηδείως μᾶλλον 
Υ̓ . . Α , , λε-ν ες 3 Α ᾽ Ἢ , 
ἔχομεν, ὅσῳ καὶ κατὰ φύσιν ἐστιν ἡμῶν ἡ ἀρετή, καὶ παρὰ φύσιν 

ἥ πονηρία. ς 

Ἔκ τοῦ Προτασσομένου προλόγου ΤΗ͂Σ βίβλου τοῦ Ἀπο- 

στόλον Παύλουρ, Πρῶτος μετὰ τῶν στασιαζόντων ἑωρᾶτο᾽ παν- 
ταχὴ σπουδάζων καθαιρεῖν τοὺς τῆς εὐσεβείας λογάδας" πολλάτε 

ἦν καὶ μεγάλα τὰ παρ᾽ αὐτοῦ κατὰ τῆς ἐκκλησίας γινόμενα, καὶ 
ϑὸλ 2 6 ν ’ὔ ὅόἐἐ, 3 ’ὔ , 3 4 Ὶ 

οὐδὲν εἰς ὑπερβολὴν μανίας ὑπέλιπεν Ὁ ἐν τούτῳ γὰρ εὐσεβεῖν καὶ το 

τὰ μέγιστα κατορθοῦν ἐνόμεζε' καθὼς αὐτός τε ἐν ταῖς ᾿Επιστολαῖς 
4 σ΄“ Α “ῸὍὋ Φ “Ὁ Ἁ 9 ὃς 7 ’ 

ὁμολογεῖ, καὶ Λουκᾶς ἱστορεῖ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Κομισάμενος 

δὲ Παῦλος παρὰ τῶν ἱερέων ἐπιστολὰς πρὸς τοὺς ἐν Δαμασκῷ 
3 , σ , Ψ " , Υ 
Ιουδαίους, ὥρμησε μορμύρων ὥσπερ τις χείμαρρος λάβρος περι- 

κλύσειν δοκῶν τοὺς ἐν Δαμασκῷ μαβητὰς, καὶ εἰς τὸ τῆς ἀπω- ς ἐν Δαμασκῷ μαθητὰς, καὶ εἰς τὸ τῆς 15 
λείας αὐτοὺς βάραθρον ἐκπέμψειν. γνοὺς δὲ ὁ Κύριος ὅτε ἄδικον 

’ ’ “ῳ 9 2 ’ “ᾳ(0ὃ Ὁ 3 
μανίαν δικαίᾳ δῆθεν προαιρέσει ἐκέκτητο, ἐν μέση τῇ ὁδῷ ἐκεφα- 

Α 4 7 νν 33." “ γ3ι7 8 “᾿ , “Ὸ Ά Ἁ 

γεῖς, ἀπεστέρησε μὲν αὐτὸν τῶν ὀψέων" τῷ μεγέθει τοῦ φωτὸς, καὶ 
3 “ , [4 Ν ’ ϑὼλ Ὁ( “ φ- Ν 

εἰς τοσοῦτον μέτεισιν, ὥστε τὸν πάλαι οὐδὲν ὅτι τῶν δεινῶν κατὰ 
“ 9 ΄ 3 3 ΄σω Ἁ ,ὕ ᾿ , 9 2 

τῆς ἐκκλησίας οὐκ ἐπινοοῦντα, καὶ πάντας τοὺς μαθητὰς ἀπολέ-- λο 
σειν ἄρδην προσδοκῶντα, αὐτίκα δὴ τοῦτον καὶ παραχρῆμα ἀγα- 

Ἁ ς ΩΣ Α ’ ς« 9 Ἄ' ς, Α 2ΔᾺ “ἴ 

πητὸν ἑαυτοῦ καὶ πιστότατον ἡγήσασθαι" ἱκέτης γὰρ εὐθὺς τοῦ 

Ἰησοῦ, ὁ πολέμιος γίνεται, καὶ παραύτικα τὸ σύνταγμα τῆς μα- 
᾽ ἢ ᾿ 3 , 9 7 ἌΞΕΙ 3 Νν 

νίας ἀπορριψάμενος, εἰς πρεσβείαν ἔχώρει, καὶ τὴν εἰς Χριστὸν 
3. ὁ, . ’ εὐσέβειαν ὡμολόγει. 25 

Τοῦ Χρυσοστόμου, Οὕτω γὰρ ἐκαλοῦντο οἱ πιστεύσαντες" 
ν »" ΝΙΝ, φὧὰλ 7 ν 3 3 Ν ᾿ 
ἴσως διὰ τὸ τὴν ὁδὸν τέμνειν τὴν εἰς οὐρανοὺς φέρουσαν. 

“- ’ Ἁ “ 

3 Ἔν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ 
“" Ά Ἁ ὔ᾽ ξ΄ “κ“- 

Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τὲ αὐτὸν περιήστραψε φῶς ἐκ τοῦ 
“ Ν ᾽ν ἰφὶ κ᾿ Ἁ , 

4 οὐρανοῦ, καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γὴν ἤκουσε φωνὴν λέγου- 3. 
δ ζω 

σαν αὺὗτ ῷ. 
“ 4 “ ν νι» 4 7 , Ἀ 

Τοῖ αττοῖ. Διατὶ μὴ ἐν ᾿ἱεροσολύμοις ; διατί μὴ ἐν Δα- 

Ρ Ήμηο ρτοϊορυπῃι, νυΐρο Ἐπ ἢ 4}1ο Τάοοηο δεϊγιθαΐυπι, οοάδπι αυο 
Ηἷο τυΐο, ἱηνθηΐπηιβ ἰῃ Οοα. Η δι]. ς 988. 88:6. χὶϊ!. ἤ. 57. 4 ἐνέλει- 
πεν αι. τ λαῦρος Γ(οὰ. 5 τῆς ὕψεως Ηδτϊ. ᾿ τῆς (οὐ. τοῦ ΗΔτ]. 
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μασκῷ, ὥστε μὴ ἐξεῖναι ἄλλους ἄλλως αὐτῷ διηγεῖσθαι ; ἀλλ᾽ 

οὗτος ἀξιόπιστος ἦν διηγούμενος, ὁ διὰ τοῦτο ἀπιών. τοῦτο γοῦν 

λέγει καὶ πρὸς Ἀγρίππαν ἀπολογούμενος" ἡ γὰρ ὑπερβολὴ τοῦ 
φωτὸς πλήττειν εἴωθε" μέτρα γὰρ ἔχουσιν οἱ ὀφθαλμοί λέγεται 

δὲ καὶ φωνῆς ἡ ὑπερβολὴ κωφοὺς ποιεῖν καὶ ἀποπλήγας" ἀλλὰ ς 
“ ’ 9 793  Χ 3 “Ὃ , , “ [4 

τοῦτον μόνον ἐπήρωσεν, καὶ ἔσβεσεν αὐτοῦ τὸν θυμὸν τῷ φόβῳ, 

ὥστε ἀκοῦσαι τὰ λεγόμενα. 
3 [4 ᾽ὔ ε Α δ.")ἦ] “ Ν Ἁ ᾽ὔ 

ΑΜΜΩΝΊΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ. Βωρακὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ μὴ φέρων 

τὸ πολὺ τοῦ φωτὸς, ἀπελιθώθη τὸ διορατικὸν τῆς ψυχῆς καὶ τὸ 
’ Ἁ Ἁ ΩΣ Ν 9 Ά 9 ς ἡ Ἀν ξ΄ 

ζωτικόν" διὸ καὶ δοκῶν ἔχειν ὀφθαλμοὺς οὐχ ἑώρα, καὶ ἔχων στό- το 
4 ΝΜ 7) ᾽ “τ᾿΄ 3 ὔ ’ 4.3. φῳὦ ν 

μα οὐκ ἤσθιεν" ἕως οὗ πιστεύσας τῷ Ἀνανίᾳ λέγοντι αὐτῷ τὸν 

λόγον, ἰάθη" μετὰ γὰρ τὴν πίστιν ἤρξατο βλέπειν" λοιπὸν ἐβα- 

πτίσθη, καὶ οὕτω τροφῆς μᾶλλον τῆς πνευματικῆς μετασχὼν, 

ἀγέσφηλεν᾽ σημειωτέον δὲ, ὅτι δεῖ πρῶτον βαπτίζειν, καὶ οὕτω 

μεταδιδόνα; τροφῆς" διὸ κακῶς ποιοῦσιν οἱ μετὰ τροφὴν τοὺς τε-ῖς 
λείους βαπτίζοντες. 

Ἁ Ἁ , , 3 Ν 3 ’ 5. ΣΣαοῦλ, Σαοὺλ, τί με διώκεις ; εἶπε δὲ, τίς εἰ Κύριε : 
ς Ἁ 5. δ ν ἈΝ} “σι ἃ .. ’ 

0 δε, ἐγω εἰμὶ ᾿Ιησοῦς, ὃν συ διώκεις. 

Τοῦ αὐτοῖ. Καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγει" οὐ λέγει πίστευσον, οὐδὲ 
ὅλως τοιοῦτον οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἐγκαλεῖν μονονουχὶ λέγων, τί παρ᾽ ἐμοῦ 1ο 

, ΓΥ - 3 “ Ων “.οΨ ν 9 ,ς ἢ Ν 

μέγα ἢ μικρὸν ἠδικημένος ταῦτα ποιεῖς : Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Μὴ 
΄ , 9 ΄ ἦ ’ Ἁ ,’ , Ν Ν γομίσης πρὸς ἀνθρώπους εἶναι σοὶ τὸν πόλεμον. καὶ τὴν φωνὴν 

ῷ 7 “ φ , 9. ο 2.) . λλ 7 δ τοῦ Παύλου ἤκουσαν οἱ συνόντες αὐτῷ, οὐδένα δὲ ἐθεώρουν πρὸς ὃν 

ἀπεκρίνατο τῶν γὰρ ἐλαττόνων αὐτοὺς ἐποίησεν ἀκροατάς" εἰ τῆς 

φωνὴς ἤκουσαν ἐκείνης, κἂν ἠπίστησαν τὸν δὲ Παῦλον ὁρῶντες 25 

ἐθαύμαζον. 

Ἔν τῇ πρὸς Κορινθίους ᾿Επιστολῇ “ κλητὸν᾽" ἑαυτὸν ἐκάλεσεν" οὐ 

γὰρ αὐτὸς εὗρον, φησὶν, ὅπερ ἔμαθον, οὐδὲ οἰκείᾳ κατέλαβον σοφίᾳ" 

ἀλλὰ διώκων καὶ πορθῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐκλήθην᾽ ἐνταῦθα τοῦ 

μὲν καλοῦντος τὸ πᾶν, τοῦ δὲ κληθέντος οὐδὲν ὡς εἰπεῖν γίνεται, 39 
ΡΟ Β. “ ΩΣ “ 
ἢ τὸ ὑπακοῦσαι μόνον ᾿[ησοῦ Χριστοῦ. 

Τοῦ αὐτοῦ. Τέως ὁμολόγησεν ἑαυτὸν δοῦλον. 

Τοῦ δῖτοῦ ἐκ τοῦ Εἰξ ΤῊΝ ΝΒ ὁμιλίαν. Ὁ φιλανθρωπία 
“ Ἁ 

δεσπότον, ποῦ κατέβη : Θεὸς ἀνθρώπῳ λέγει, τί με διώκεις ; τὸν 
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Ἁ Φο δῷ Ἁ σ φωὦ “. πατέρα τὸν ἑαυτοῦ μιμεῖται: καὶ γὰρ ἐκεῖνος τῷ δήμῳ τῶ 
.“- “Ὁ ’ ’ 4 Δ 7 5. ἢ 

Ἑ βραϊκῷ λέγει" ““ λαός μου τὶ ἐποίησά σοι; ἢ τί ἐλύπησά σε; 
ες Ἃ ’’ ’ ᾽ 93 , ’ 49 ἰὰ Νο [δ 4 .- 

ἢ τί παρηνόχλησά σοι; ἀποκρίθητί μοι." οὐτω καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ 
φώ “ ΄ κΥ “ ’ὔ 

τῷ Σαύλῳ λέγει" “ς Σαῦλε τί με διώκεις ;᾽ τί οὖν ἐκεῖνος; ““ τίς 
ΚΙ , , “ εἶ Κύριε; εὐθέως τὴν δεσποτείαν ὡμολόγησεν" εἶδες ψυχὴν 5 

᾽ ’ . έέ , κ᾿ ’ -. 3. ἡ : 3 “: ἃ Ν ὃ ’ .3 ἡ 
εὐγνώμονα “τὶς εἰ Κύριε; ἐγὼ εἰμι ἰησοὺς ὃν σὺ διώκεις" ὦ 

΄ ’ Ἔ ’ ν κ" 9 ’;᾽ 9 φ ΦᾺ φῷ ΄“ 93 ὔ 

σοφία δεσπότον᾽ διατί μὴ εἶπεν, ἐγώ εἶμι ὁ ὙἹὸς τοῦ Θεοῦ ; ἐγὼ 
3 ς"» 3 [ Δ ’ .Ὠ 3. 3 6δν ὃ ξ δῷ 7 “᾿ Π 

εἶμι ὁ ἐν ἀρχὴ Λόγος" ἐγὼ εἶμι ὁ ἐν δεξιᾷ καθήμενος τοῦ Πα- 
᾽ ς .᾿ «0.ὦὝ ὃ ; ὦ. ΟΌΞΕΝ 9 Ν ’ . ὃ 4, “᾿ 

τρός ὃ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων ὃ τὸν οὐρανὸν τείνας" ὁ τὴν γὴν 
3 ’ ἐργασάμενος" ὁ τὴν θάλατταν ἁπλώσας" ὁ τοὺς Αγγέλους ποίη- 10 

, "Ὁ , “Ὁ Ἁ 

σας" ὃ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν ὁ προὼν καὶ γεν- 
’ ὝἼ ϑω .Ὶ γηθείς ; διατί μὴ εἶπε τὰ σεμνὰ ἐκεῖνα καὶ μεγάλα καὶ ὑψηλά ; 

3 3 τῷ “ Ν 4 Ἁ ΩΝ 

ἀλλ᾽ “ ἐγὼ εἶμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις." ἀπὸ τῆς κάτω 
,ὔ Α ΄σω Ἃ “ ’ ; φ Α 

πόλεως, ἀπὸ τοῦ κάτω χωρίον καὶ τοῦ τόπου ; διότι ἡγνόει αὐτὸν 
. ὃ ΄ 3 Α ἐμ 4 λ 3 Ὰ 7 . 3 , 4 “- 
ὅ διώκων ; εἰ γὰρ ἤδει αὐτὸν, οὐκ ἄν ἐδίωξεν ἠγνόει ὅτι ἐκ τοῦ 15 

Ν . ὦ ΝΟ 2 Ν Ν Β Ξ  ῷῖ ζ 
Πατρὸς ἦν γεννηθείς" ὅτι δὲ ἀπὸ Ναζαρὲτ ἦν, ἤδει" εἰ οὖν εἶπεν 

ϑ ο 9 9 3 ς Υ “᾿ 8 “0Ἃ.κ.ς,.3 4 “Ὁ Δ , . ὃ , 9 , 

αὑτῷ, ἐγὼ εἶμι ὁ Ὑἱος τοῦ Θεοῦ" ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος" ὁ τὸν οὐρανὸν 
“ 3. ὦ ΟΝ ’ 3 

ποιήσας, εἶχεν εἰπεῖν, ἄλλος τὲ ἐκεῖνος, καὶ ἄλλον ἐγὼ διώκω" εἰ 
κ᾿ 8. ὦ “ο . Α : ᾿ κ ἡ “ εἶπεν αὐτῷ ἐκεῖνα τὰ μεγάλα καὶ λαμπρὰ καὶ ὑψηλὰ, εἶχεν εἰπεῖν, 
δ] Υ͂ ’ Φ Η͂ . δῳ [4 ᾿ 

οὐκ ἔστιν οὗτος ὁ σταυρωθείς" ἀλλ᾽ ἵνα μάθη ὅτι ἐκεῖνον διώκει τὸν. 
’ Ἁ ’ 4 , 3 "ο 

σαρκωθέντα, τὸν μορφὴν δούλον λαβόντα, τὸν μετ᾽ αὐτοῦ συνα- 
͵ Ἃ 3 ’ , ᾽ 3. σω ᾽ὔ 

ναστραφέντα, τὸν ἀποθανόντα, τὸν ταφέντα, ἀπὸ τοῦ κάτω χω- 
’ , 3 "“ “ ἅἃ Ὶ ἃ ρίον, λέγει, “’ ἐγώ εἶμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις." ὃν οἷ- 

ἃ }Ὶ φ᾿ ’ὔ “ 
δας, ὃν γνωρίζεις, τὸν μετὰ σοῦ ἀναστρεφόμενον διὰ τοῦτο τὴν 

ὔ 3 [2 ,ὕ “Ὁ ’ δεσποτείαν εὐθέως ὡμολόγησε" κατέβη τοσοῦτον ὁ δεσπότης, ὅσον 15 β 

ὁ δοῦλος ἀναβῆναι ἠδύνατο. 

6 ᾿Ἀλλ᾽ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαλη- 

θήσεταί σοι, ὅτι σε δεῖ ποιεῖν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα πῶς οὐκ εὐθέως πάντα ἐπηγγείλατο, ἀλλὰ 
προμαλάττει αὐτοῦ τὴν διάνοιαν οὕτω καὶ τοὺς μαθητὰς ἐκάλε-30. 
σεν ἐκ δευτέρον δίδωσιν αὐτῷ χρηστὰς ἐλπίδας, καὶ ὅτι ἄνα- 

βλέψει. 

Διδίμου. Ἐπεὶ ὁ εἰκὼν τῷ Παύλῳ ᾿[Ιησοῦς" ““ Σαοὺλ, Σαοὺλ 
τί με διώκεις ; αἴτιος αὐτῷ γέγονε τοῦ μὴ ὁρᾶν, κατηγορούντων 
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“ « “Ὁ ο᾽ 23 ἢ ἐς ’. 3 ΄ , Ν ,. 3 

τῶν αἱρετικῶν τοῦ εἰπόντος “ τίς ἐποίησε βλέποντα καὶ τυφλόν" οὐκ 
«5 " 7 Φ ἦι" ϑ 3 ’ Ν 2. κ᾿ μ “ 
ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ; εἰς ἀπορίαν γὰρ αὐτοὺς τὰ τοιαῦτα περι- 

᾽ ΄ Ἁ 7 Ν φ“ Α “ 
ίστησι, διαφόρους θεοὺς λέγοντας" καὶ τοῦ μὲν κατηγοροῦντος 
φ “Ὁ ἴ ᾽ὔ 4 Α δὲ Ω 3 ὃ ͵ 4 Ν "- . 

ὡς τοῦ μὴ βλέπειν αἰτίον᾽ τὸν δὲ ἕτερον ἀποδεχομένους ἔπι τῷ τὸ 
“ὦ Ν , 9. ἃ “ , 3 ὔ βλέκειν παρέχειν. ἡμᾶς δὲ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦντας Θεόν, οὐ θλὶ- 5 

Φω ’ Ω͂ “ ΕΥ̓͂. 

ψει ταῦτα' μάλιστα εἰδότας, ὅτι προνοητὴς τῶν ὅλων ὑπάρχων, 
ἜῃᾳἘΣ , 5.» νι, Σα ν. ᾳ, ΕΝ 

οἶδε τίνι τὸ βλέπειν ὀρέξει καὶ μή" καὶ διατί, καὶ πότε, καὶ πῶς. 
᾿ “ὦ φ9 , 4 “Ὃ ΄ “- ᾽ὔ 

τὸν γοῦν ἀπὸ γενετῆς Ῥ τυφλὸν, διὰ τοῦτο οὕτω γεγεννῆσθαί φη- 
“4 φ“᾿ Ν "οὋ “Ἁ( 3 3 φως; οῚ Α 

σιν, ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ οὐ κακὸν δὲ τὸ 
- 7 “ῳ “ “ Ἁ ΄ αἴτιον τῆς φανερώσεως τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ" διὸ οὐδὲ ἀπεμφαΐνει το 

9 Ρ- 2 φ ᾿ “ 7 Α “Φ 4 ΦὋὉΦ4 “᾿ 

εἰπεῖν ὅτι ὁ Θεὸς τυφλοῖ τινά" καὶ ταῦτα μὲν τοῦ ῥητοῦ συναγο- 
φω ΝΥ Ἁ “ ῸὍὋ “Ὁ ’ “Ὁ 

ρενομένον, δυνατῆς οὔσης καὶ τῆς συναγωγῆς τῷ προσχόντι τῷ, 
ἐς "3 ’ὔ ϑ8." 3 Ἁ Ἁ “ ΄ φ Ν ’ 

εἰς κρίμα ἦλθον ἐγὼ εἰς τὸν κοσμὸν τοῦτον, ινα οἱ μὴ βλέποντες 
Ἁ 39 

“ βλέψωσι, καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται" οὐ γὰρ περὶ αἰσθη- 
νῳ 4 “ ..4 

τῆς ὄψεως ἢ τνφλότητος ταῦτα εἴρηται" μάλιστα διὰ τὸ λεχϑὲν τς 
3 δ 39. ἢ «. ἃ νι - “ ν» νι "9 πρὸς τοὺς εἰπόντας, “ μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοὶ ἐσμὲν; 

Ἁ 3 Ἄ 4 ’ 

“ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἄν εἴχετε ἁμαρτίας." 

Ἁ 

τὸ ““ εἰ 

7 ΟἹ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοὶ, 
᾽ [4 ᾿ ΄π “ ’ Ἁ κι 

ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες. 

Διδέμου. Τίς ἡ διαφωνία τῶν ἐν ταῖς Πράξεσιν ἀναγεγραμ» 0 
’ 3 “ Ἁ “᾿ 3 ’ 3 ν νΝ φ“ 2 φΦῷλ μένων ἐν τῇ κατὰ [Παῦλον ὀπτασίᾳ ; ἐν μὲν γὰρ τῇ καθ᾽ ὁδὸν 

ὀπτασίᾳ ἱστορεῖ ὃ Λουκᾶς, τοὺς μετ᾽ αὐτὸν ὄντας τῆς φωνῆς μὲν 
᾽} ’ὔ’ ᾽ὔ ν ΓΝ ᾿ 9 Ἁ ΦΦ ΩΝ Ἃ “ ἀκηκοέναι, μηδένα δὲ θεωρῆσαι" ἐν δὲ τῷ διηγεῖσθαι τὸν Παῦλον 
ἍΝ ΄ 4 "- ᾿. 393" 9 ’ ᾽ὔ Ν 3 323. 

ἐπὶ τῶν αναβαθμῶν τὴν αὐτὴν ὀπτασίαν, λέγει τοὺς μετ αὑτὸν 
4 , , φσ “- ᾿ Ν Α “" “᾿ Α 
ὄντας τὸ μὲν φῶς τεθεᾶσθαι, τὴν δὲ φωνὴν τοῦ λαλοῦντος μὴ 25 

ἀκηκοέναι" κατὰ μὲν τὴν ἱστορίαν ὃ Χρυσόστομος πάνν ἡρμή- 
νὴ ’ Ν μᾳ ς ’ ν»2 ς “4 ἢ “Ὁ “« 

γευσε τὸν τόπον ἔφης ὅτι ἡ πρωτὴ εξήγησις ἡ λέγουσα, τῆς φωνῆς 
Ν ἱ ΄ φω ζ “Φ ,ὔ 3 ’ 3 “ὉΦ 

ἤκουον οἱ συνόντες, τῆς [ἰαὐλον φωνῆς λέγει ἀκούειν αὑτοὺς τῆς 

λεγούσης, “ τίς εἶ Κύριε; οὐδένα δὲ ἔβλεπον ἄνθρωπον εἰ μὴ Παῦ- 

λον ἡ δὲ δευτέρα ἐξήγησις ἡ λέγουσα, τὸ μὲν φῶς τεθεᾶσθαι, 30 
τὴν δὲ φωνὴν τοῦ λαλοῦντος μὴ ἀκηκοέναι, φωνῆς λέγει τῆς 

“ ’ ν Ἁ "Ὃ ’ ’ 4 “ 
τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Παῦλον γεγενημένης, μόνον δὲ τὸ φῶς τε- 

δεᾶσθαι. 

Ῥ ἀπογεννητῆς ΟΟἀ. 

Χ 
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8 ᾿ἨΗγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς᾽ ἀνεῳγμένων δὲ τῶν 
ὀφθαλμῶν αὑτοῦ, οὐδένα ἔβλεπε. 

Εὐσεβίου. Παρεδόθη τῇ τυφλότητι ὥσπερ στρατιώτῃ φυλάτ- 
τεσθαι, μήπως ἐκ πολλῆς τῆς προλήψεως ἄρξηται λέγειν, ὅτι 

φαντασία τις γέγονε᾽ καὶ τάχα παρήκουσα τὴν φωνήν καὶ πῶς 5. 

ἄνωθεν ἔκραξεν, ὃν κάτω ἐγὼ ἥδειν ; ἵν οὖν μὴ τὰ τοιαῦτα μερίζη- 

ται ἡ διάνοια, παρεδόθη τῇ τυφλότητι. 

Χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. 
Τοῦ Χρισοστόμου. Τὸ λάφυρον τοῦ διαβόλον, τὰ σκεύη αὐτοῦ, 

καθάπερ πόλεως τινὸς μητροπόλεως ληφθείσης" καὶ τὸ δὴ θαυμα- το 

στὸν, αὐτοὶ οἱ πολέμιοι καὶ ἐχθροὶ εἰσήγαγον αὐτὸν πάντων ὁρώντων. Ὁ 

9 ΚΚααὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν 
οὐδὲ ἔπιεν. 

“ 4 ὦ ἣ ᾽ὔ ΄ ' Τοῖ αὐτοῦ. Τυφλὸς ἦν τί τούτου ἶσον γένοιτο; ἀντίρροπος 
«τη» , , 

τῆς ἐπὶ Στεφάνον ἀθυμίας παράκλησις, ἡ Παύλον προσαγωγὴ τ5 
[4 ΝΥ Ἁ , ᾿Ὶ Α ΄ “4. ᾿ 

γίνεται" ἔχουσα μὲν καὶ αὐτόθεν παραμυθίαν τὸ οὑτως ἀντὸν 
ΩΝ “ ,Ὶ Α Ων ᾿ “ | ἀπελθεῖν" λαβοῦσα δὲ καὶ ταύτην καὶ αἱ Σαμαρειτῶν δὲ κῶμαι 

“ Ἕ ᾽’ Α ἣ 4 

προσαχθεῖσαι μεγίστην παρέσχον παράκλησιν διατί δὲ μὴ ἐξ 
3 “ω δῷ 7 4 . 4 “ Ἀ ΄ ὃ βή “ Ν 
ἀρχῆς τοῦτο γέγονεν, ἀλλὰ μετὰ ταῦτα ; ἱνα δειχθῇ, ὅτι ὄντως 
ἂν ἐστ Χ ’ ὰ φ ΝῪ ϑ λ ὔ 3. Α Ἁ 3 “ 3 φω “ὦ 

ἡ Χριστος" ὁ γὰρ ἐλαύνων αὐτὸν, καὶ ἀπιστῶν αὐτοῦ τῇ 20 
λ “Ὁ ᾿Ὶ “ο“Ξ .μ3 ’ φ Ἁ εν 4 ὃ ζ΄ ὧτ 

τελευτῇ καὶ τῇ ἀναστάσει, ὃ καὶ τοὺς μαθητὰς διώκων, οὗτος 
, ΦΔ' , 93 3 ΝῚ Ἁ Ὁ 93 ’ δ ΄ 

πόθεν ἂν επίστευσεν, εἰ μὴ πολλὴ ἣν τῆς ἀναστάσεως ἢ ἰσχὺς; 
3 . 93 “ ϑω ν᾿ Λ Μ᾿ ᾽ὔ δὲ Ἁ »,, ὃ  “ζ ΩΝ 
ἔστω" ἐκεῖνοι αὐτῷ ἐχαρίζοντο᾽ τί δὴ πρὸς αὑτὸν ; διατὶ οὖν μὴ 

4Α ἃ 39. » 9 ΄ ᾽ 3 τω 4 ὋὉΦΡ ’ὔ 

μετὰ τὴν ἀνάστασιν εὐθέως ; ἵνα σαφέστερος αὐτοῦ δειχθὴ ὁ πό- 
σ ᾿Ὶ Υ 1] “2 Ἁ Ι] 

λεμος᾽ ὁ γὰρ οὕτως μαινόμενος, ὡς καὶ αἰματα ἐκχεῖν, καὶ εἰς 25 
᾽ 9 ΝΥ ᾿ , 

δεσμωτήριον ἐμβάλλειν, ἀθρόον πιστεύει" οὐκ ἤρκεσε τὸ μὴ συγ- 
“ "ῳ ,Ὶ “ . ς.} 

γενέσθαι τῷ Χριστῶ, ἀλλὰ δὴ καὶ πολεμηθῆναι σφοδρῶς ὑπ 
» ον ,΄., ν᾿ ν ἢ ε δ ᾿ς... 

αὐτοῦ τοὺς πιστούς" οὐδενὶ κατέλιπεν ὑπερβολὴν μανίας" πάντων 
ὃ ’ὔ - Μ᾿ ] Α δὲ ΦῸ ὃ ᾽ὔ 4 δῷ ΆἉ έ 

σφοδρότερος οὗτος ἦν ἐπειδὴ δὲ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ τὰ τεκμή- 
ν “ ’ὔ ἮΝ ’’ 3 ᾽ ΄ ᾽ Ι ρια καὶ τῆς φιλανθρωπίας εἶδε, τότε ἀποκρίνεται, να μή τις 30 

Ω «ς ’᾽ . Ν ς », 3 “ὦ Ἁ “ φ “ 
εἴπῃ ὅτι ὑπεκρίνετο᾽ ὃ καὶ αἱμάτων ἐπιθυμῶν, καὶ τοῖς ἱερεῦσι 

ιν , Α δ Ν᾿ 9 ’ 
προσελθὼν, καὶ εἰς κινδύνους ἑαντὸν ῥίπτων, καὶ τοὺς ἔξω ἐλαύνων 

Α ’ 4 ᾿, ᾿ ᾽ Φ “ς ΄ (ΩΝ 3 

καὶ τιμωρούμενος, οὕτω δὴ τὴν δεσποτείαν ὁμολογεῖ" διατί δὲ οὐκ 

4 εἶδε Βι!ρρὶ. γϑο, τὴ. ἴῃ πιᾶγρ. 
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Υ̓ 9 Φ. ». ’ἤ “ - φ , , 39. νο 3 

ἔνδον ἐν τῇ πόλει κατηυγάσθη τῷ φωτι, ἀλλὰ πρὸ αὐτῆς ; οὐκ 
ἘΝ) ε ν΄ 344. 2 ’ , ἢ 5». ον 
ἂν ἐπίστευσαν οἱ πολλοῖς ἀλλὰ καὶ ἔἐχλεύασαν᾽ ὅπον γε κἀκεῖ 

ἀκούοντες ἔλεγον, ὅτι βροντῆς ἐστιν ἄνωθεν ἐνεχθείσης φωνή᾽ οὖ- 

τος δὲ ἀξιόπιστος ἦν ἀπαγγέλλων μᾶλλον τὰ αὐτοῦ" καὶ δεδεμέ- 
νος εἰσήγετο" οὐ περικειμένων αὐτῷ δεσμῶν" καὶ εἷλκον αὐτὸν, τὸν ς 

, 3 ᾿Ὶ 4 Ἁ 3 ΝΥ 9.2 Ἀ προσδοκήσαντα αὐτοὺς ἕλξειν᾽ καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν κατε- 

γίνωσκε γὰρ ἑαντοῦ ἐπὶ τοῖς γινομένοις, ἐξομολογεῖτο, ηὔχετο, 
, Ἁ ι3 3 Δ 4.2 5.9 χὰ Ν “- παρεκάλει τὸν Θεόν" εἰ δὲ λέγοι τις ἀνάγκης εἶναι τὸ πρᾶγμα" 

Α 9 γ Α Ξι Ν᾿ σῳ κὶ 9 ’᾽ δῶν 9 καὶ ὃ ᾿Ἐλύμας τὰ αὐτὰ ἔπαθε" πῶς οὖν οὐ μετέστη; τί δὲ ἀναγ- 
καστικώτερον τοῦ σεισμοῦ τοῦ ἐπὶ τῆς ἀναστάσεως ; τῶν στρα- το 

τιωτῶν τῶν ἀπαγγειλάντων ; τῶν σημείων τῶν ἄλλων; τοῦ ἰδεῖν 

αὐτὸν ἀναστάντα; ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦτα ἀναγκαστικὰ, ἀλλὰ δι- 

δακτικά" οἱ Ἰουδαῖοι διατί οὐκ ἐπίστευσαν ταῦτα ἀκούοντες ; ὅτι 
4 92 “ 53. Ν Ἁ , Α ,ὕ , . ἢ ἡλήθενε δῆλον ἦν οὐ γὰρ ἄν μετέθετο μὴ γενομένον τούτου" ὥστε 

πάντα πιστεῦσαι ἔδει" τῶν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ Κηρυττόντων οὐκ τ 5 

ἦν οὗτος ἥττων, καὶ ἀξιοπιστότερος ἀθρόον μεταβεβλημένος" οὐ 

συνεγένετο τινὶ τῶν πιστῶν ἀλλ᾽ ἐν Δαμασκῷ μετεβάλετο" μᾶλ- 

λον δὲ πρὸ τῆς Δαμασκοῦ τοῦτο ἔπαθεν. 
39 », Ἁ ᾽ “ ’ φ ᾽ 

ιο ἪΝν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι ᾿Ανανίας" 
. 5 δ »δΡ..ε» ε , 3 , εν 

καὶ εἶπε πρὸς αὑτὸν ἐν ὁράματι ὃ Κύριος, ᾿Ανανία᾽ ὃ δὲ :ο 
3 ᾽ ““΄., »ὦ»΄ὁοὁν , ε νὴ ᾽ὔ Ν 93. “ὶ 3 

11 εἶπεν, ἰδοῦ, ἐγω, Ἀυριε" ὁ δὲ ζύριος πρὸς αὐτόν ἄνα- 
4 [4 8 4 Ἁ «ἢ; Ἁ [4 9 κι 

στας πορευθὴτ ἐ ἐπι ΤῊΡ βυμην ΤΡ καλουμένην εὐθεῖαν" 

4 9, 3 3,» ἤ 3 ’ “σι 5». 93 “- , 

καὶ ζγτησον ἐν οἰκίᾳ ᾿Ιούδα Σαῦλον ὀνόματι, τῷ γένει 
Ταρσά. 

ἈΜΜΩΝΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΟΥ. Ὅτι καὶ Ἀνανίας Διάκονος ἦν ὡς ἃς 
ν ΕΒ. ΩΝ -«ΦΨΦ 3 “᾿ ΕΝ διὰ Ἃ ΄ ἦ καὶ αὑτὸς Παῦλος μαρτυρεῖ ἐν τοῖς Κανόσι" διὰ τὸ σπάνιν εἶναι 

ὔ 3 ΄ Ἁ Ἁ , ΄ 
Πρεσβυτέρων ἐν Σαμαρείᾳ διὰ τὸν γεγονότα διωγμόν. 

᾿ω “ [4 Ἁ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τὶ δήποτε οὐδένα τῶν ἀξιοπίστων καὶ 

μεγάλων οὔτε εἵλκυσεν, οὐδὲ μετέστησε πρὸς τὴν τοῦ Παύλου 
κατήχησιν; ὅτι οὐκ ἔμελλε δ ἀνθρώπων ἐνάγεσθαι, ἀλλὰ δι᾿ 30 

αὑτοῦ τοῦ Χριστοῦ" ἐπεὶ καὶ οὗτος ἐδίδαξε μὲν αὐτὸν οὐδὲν, ἐβά- 
ττισε δὲ μόνον' ἅμα γὰρ φωτισθεὶς ἔμελλεν ἐπίστασθαι πολλὴν 

“Ὁ , ’ 393. ἃ “ Υ Ἁ Φ᾿ 7 “Ὁ 
τοῦ ἘΙνεύματος χάριν, ἀπὸ τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας τῆς πολ- 

λῆς" ὅτι γὰρ οὐ τῶν σφόδρα ἐπισήμων ἦν, δῆλον. 

ΧΩ. 
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Ἁ Ν ΄ 3 ε » Υ 

Ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα 
ι ’ 39 ἢ 9 “ 4 95 » “σι “΄“ 

Ἀνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα, 
[2 ’ 
ὅπως ἀναβλέψῃ. 

Τοῖ αἴτοῖ. Οὐκ εἶπε πρὸς αὐτὸν, διαλέχϑητι καὶ κατήχησον 

αὐτόν" εἰ γὰρ εἰπὼν ὅτι εὔχεται, καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐπιθέντα αὐτῷ 5 
Α [ΠῚ 9 2 Φφῷ “. ᾽ "Ὃ κκ [,2 ᾿Υ 

τὰς χείρας, οὐκ ἔἐπείσε, πολλῷ μᾶλλον εἰ τοῦτο εἶπε, ὥστε, φησὶν, 

οὐ διαπιστήσει σοί. 
3 ᾽ ,ὔ Ψ 3 " Δ ε͵ Γὰ ’ υ« Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι ἐκεῖνα τὰ ῥήματαϊ λέγεται, ἅπερ 

κοινωφελῇ ἐστι, καὶ συμβάλλεται εἰς θεοσέβειαν" ὅσα ἔχει τοῦ 

Κυρίου τὴν παράστασιν ἢ ἀγγέλον' καθ᾽ ὃν ἄν δέ ἐστιν ἰδικὰ, οὐκ το 

ὀφείλει λαλεῖσθαι" πλὴν εἰ καὶ ἰδικὴ τοῦ Σαύλον ἦν ἡ ὠφέλεια" 

ἀλλ᾽ οὖν ἴασις παράδοξος συμβᾶσα πάλιν εἰς θεοσέβειαν τὸν ἄν- 
ὕρωπον προσκαλεῖται. 

’ ᾿Ὶ ’ ὔ ΕΣ Ἁ “. 

Ἀπεκρίθη δὲ Ἀνανίας, Κύριε, ἤκουσα ἅπὸ πολλῶν 
σ΄ Α ’ Ψ ᾿ “" περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποί- τὸ 

2. ε δ. 
ησεν ἐν ἱερουσαλημ 

Τοῦ αττοῖ. Τί λέγεις ; ὁ Θεὸς λέγει, καὶ σὺ ἀμφιβάλλεις ; 

οὕπω καλῶς ἤδεισαν τὴν δύναμιν τοῦ Χριστοῦ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- 
Εἰ πρὸς αὐτὸν ἀντεῖπε, πολλῷ μᾶλλον εἰ ἄγγελον ἔπεμψε" διὰ 
τοῦτο οὐδὲ πρὸ τούτου ὃ Φίλιππος ἀκούει τὸ γινόμενον, ἀλλ᾽ ὁρᾶ 20 
τὸν ἄγγελον καὶ τότε τὸ [Πνεῦμα προστάττει αὑτῷ κολληθῆναι 

ΕΝ. 2 . 77 Ν “ σ΄ 3 “Ὁ , ’Ὄ φ ’ Ξ 
τῷ ἄρματι ὅρα δὲ ἐνταῦθα πῶς αὐτοῦ τὸν φόβον ὑποτέμνεται 

“»}ὔ» ν Γ᾿ .νΝ Φ 4 ἃ πηρός ἐστι, φησι, και εὔχεται, καὶ σὺ δέδοικας ; οὕτω καὶ Μωῦ- 

σῆς φοβεῖται" ὥστε τὰ ῥήματα φοβουμένου ἣν καὶ ἀναβαλλο- 

μένον, οὐκ ἀπιστοῦντος. 25 
ν. Ψ 2 ’ .. κα ’ ᾿ Καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι 

’ Ἃ ,’ Ψ ’ὔ 

πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 
οῷ φὸ φῳ δᾶ ’ 

Τοῖ αὐτοῦ. Πόθεν τοῦτο δῆλον; εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ἐν φόβῳ 
μά ᾽ 3 ς 9 ΄ “ “ο “" ὄντας περιεργάζεσθαι" οὔχ, ὡς οὐκ εἰδότος τοῦ Χριστοῦ ταῦτα 

λέγει, ἀλλὰ τούτων ὄντων, πῶς δύναταί, φησι, ταῦτα γενέσθαι ; 39 
9 Ἁ ΑΛ.» “ἢ 7 ς ’᾽ ὔ “Ὅ 393 “Ὁ ’ ἐπεὶ καὶ ἐκεῖνοι λέγουσι, “ τίς δύναται σωθῆναι 2 τοῦτο γεγένηται 
“ Ξ ὰ 
ἦα πιστεύση τῷ ἐρχομένῳ' ἐν ὀνείρῳ εἶδε, προεμήνυσεν αὐτῷ 

προσεύχεται, φησὶν, μὴ φοβοῦ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----" Εἰδε,᾽ φησὶν, 

τ ἴῃ τηδιζ. ὀνείρατα. 
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“ἐν ὁράματι ἄνδρα Ἀνανίαν" διὰ τοῦτο γὰρ ἐν ὁράματι. ἐπειδὴ πηρὸς 
ἥν καὶ οὐδὲ τοῦ θαύματος ἡ ὑπερβολὴ εἷλε τὸν μαθητὴν, οὕτως 

ἐφοβεῖτο" ὅρα δὲ, Παῦλον τνφλὸν ὄντα ἀναβλέψαι οὕτως ἐποίησε. 

Τοῦ αὐτοῖ. Ὅρα, φησὶ, τίνε με παραδίδως" φοβοῦμαι μή 

ποτέ με εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπαγάγῃ" τί με εἰς τὸ στόμα ἐμβάλ- ς 
δῷ “ ,. ̓  φω ’ σ᾿ ’ δ 

λεις τοῦ λέοντος ; φοβεῖται, καὶ ταῦτα λέγει, να μάθωμεν τὴν 
᾽. κ« , “42᾿ηὀΙ΄Γλζ δ,  Ἅ,),. νιν ν ν 2 , " ᾿ ἀρετὴν πάντοθεν τοῦ ἀνὸρός᾽ τὸ μὲν γὰρ παρὰ ᾿Ιουδαίων ταῦτα λέ- 
γεσθαι θαυμαστὸν οὐδέν᾽ τὸ δὲ καὶ τούτους οὕτω φοβεῖσθαι μέγιστον 

᾿- »᾽ “- “Ὁ ΩΝ 7 ᾽ὔ Ἁ ᾿ ’ τεκμήριον τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως δείκνυται" καὶ φόβος δείκνυται, 
νλε Ά ᾿ , ’ὔἢὌ » Α 3 7 ’ὔ καὶ ὑκακοὴ μείζων μετὰ τὸν φόβον" ὄντως γὰρ ἰσχύος χρεία. το 

1. ἘΠπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος, πορεύου, ὅτι σκεῦος 
3 ΄“- σι [4 ἐκλογῆς ἔστί μοι οὗτος, τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομα μου 
5... »ἢ ΄- ς “ι ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων, υἱῶν τε ᾿Ισραήλ. 

Τοῦ αὐτοῦ. Οὐ μόνον τιστὸς ἔσται, φησὶν, ἀλλὰ καὶ διδά- 

σκαλος, καὶ πολλῇ χρήσεται τῇ παρρησίᾳ. 15 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἔκ περιουσίας τὸν φόβον ἔλυσεν, εἴγε μέλλοι οὕτω Ρ "ΠΕ 
προθύμως τὰ ἡμέτερα φρονεῖν, ὡς καὶ πολλὰ πάσχειν" ““ σκεῦος 
δὲ καλεῖται δικαίως, δεικνύντος τοῦ λόγου ὡς οὐκ ἔστι φυσικὴ ἡ 

κακία" “ σκεῦος, φησὶν, “ ἐκλογῆς" τὸ δόκιμον γὰρ ἐκλεγόμεβα. 
᾿, Α, ΄ Υ͂ 4 ΄σω »" ’ὔ -Φ 92 ΣῪ 

μὴ δὲ νομίσῃ τις ὅτι ἀπιστῶν τοῖς λεγομένοις ταῦτά φησιν, οὐδὲ 2ο 
ἡπκατῆσθαι νομίζων τὸν Χριστόν" μὴ γένοιτο᾽ ἀλλὰ φοβούμενος 

" “ δ "Ὁ “" ’ 3. 4 ν᾽» καὶ τρέμων, οὐδὲ προσεῖχε τοῖς λεγομένοις, ἀκούσας τὸ ὄνομα 
Παύλου. 

Τοῦ αττοῖ. Ὁ διώκτης καὶ βλάσφημος καὶ ὑβριστὴς, κὴρνξ 

τῆς οἰκουμένης ἀποδείκνυται. 28 

Διδέμου. Οἱ τὰς φύσεις δογματίζοντες, φασὶ Παῦλον πνευ- 

ματικὸν ὄντα ἀνεκίδεκτον εἶναι κακίας" κρατύνονσι δὲ τοῦτο αὖ- 

τῶν τὸ φρόνημα καὶ ἐκ τῆς προκειμένης λέξεως, εἰπόντος τοῦ 

Θεοῦ περὶ αὐτοῦ, “ ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἔστι μοι οὗτος" οὐ γὰρ 
ἐεΥ 99 ’ Δ. 9 φῳ φ ᾽ Ἁ ᾿ ΩΝ ΥΩ [ ἐσταί γέγραπται, φησιν ἐκεῖνοι" ῥητέον δὲ πρὸς τοῦτο, ὅτι ἡ μᾶρ- 30 
τυρία αὕτη γέγονεν, ὅτε ἐξ οἰκείας προαιρέσεως πεισθεὶς ὁ ἀνὴρ τῷ 

-. 3. νο 4 δ΄ δ σο 39 ’ὔ’᾽ Η ᾿Υ Ἁ 39 ἢ 

χρησμῷ ἀπῆλθεν ἐπὶ τῷ συντυχεῖν τῷ Ανανίᾳ᾽ διὸ καὶ ἀκόλουθον 

τυγχάνει, τὸν τοσαύτην ἐνδειξάμιενον μετάνοιαν ἐν ῥοπῇ καιροῦ 
.«, “ ᾽ - ἀπο ΔΝ , ν δὲ “ ὑκάρξαι τοῦ εἶναι ἐκλογῆς σκεῦος" πρὸς τούτοις καὶ μηδὲ φαγεῖν 
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9. ,."5 φ. ς » “᾿ “ ΠῚ ’ - 
ἐφ᾽ Ὅλας τρεῖς ἡμέρας, δεῖγμα ἦν τῆς σφοδρᾶς μετανοίας καὶ 

», λῚ Ἁ 3 ΩΝ [.2 φΦ , ς Ἁ ᾽’ , 

γηστείας" δυνατὸν δὲ εἰπεῖν, ὅτι ὁ Θεὸς ὃ τὰ μέλλοντα γινώσκων 
9 “Ὁ { , ’ 9 ὔ Α Ἁ ᾽ 9 ., 

ἀκριβῶς ὡς τὰ παρόντα, ἐμαρτύρησε διὰ τὴν μέλλουσαν αὐτοῦ 

ὑπηρεσίαν, ὡς ἤδη “ σκεῦος ἐκλογῆς ὑπῆρχεν" ἄλλος δὲ λέξει, ὅτι 
θεοσεβὴς ὧν, ζήλῳ τῷ μετὰ ἀγνοίας ἐδίωκε τοὺς πιστεύοντας τῶ 5 ἯΡ ΟΥΣ ἸΡ ΤΥ μΕτσ ΟΥΤΥΤαΣ 1009 ΤΕ 

φῷ 4 “2 φῳ φω 4 “ 

Σωτῆρι, ὡς ἀποστάτας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ νόμου αὐτοῦ. καὶ ἐπει 
.“. “Ψ ΩΝ Ν , 3 Ἁ 

θεϊκῇ πως προθέσει τοῦτο ἔπραττεν, εἰ καὶ πεπλανημένως, εἰς τὴν 
“ ’ ᾽ὔ 2) 

πρόθεσιν αὐτοῦ σκοπήσας ὃ χρηματίσας εἶπε, “ τί με διώκεις ; 

εὐθέως γὰρ ἐπήκουσε τῷ καλοῦντι, καὶ κατάλληλα τῇ κλήσει 

ἔπραξεν ἐπαύσαντο δὲ ἂν τῆς ἀπάτης οἱ τὰς φύσεις φρονοῦντες, το 
εἰ ἐπιστήσαντες ἦσαν τοῦ ἐκλογῆς εἶναι αὐτὸν σκεῦος" τοῦ ἐκ- 

λεγομένον οὐ φύσιν ἀλλὰ βίον σκοποῦντος. 

Ταῦτα, οὕπω τῆς χάριτος παρούσης, ἐμαρτύρησεν ὃ ταῖς καρ- 

δίαις ἐμβατεύων ἡμῶν μὴ οὖν σφάλλωμεν ἑαντοὺς, ἀδύνατον 
Ὕ 7 ’ Ν “. , “ νΝ Ἁ , 

εἰναι λέγοντες γενέσθαι κατὰ 1]Ἰαῦλον τινά" τῆς μὲν γὰρ χάριτος τς 

καὶ τῶν σημείων ἕνεκεν οὐκέτι Παῦλος ἕτερος ἔσται λοιπὸν, τῆς 
δὲ ἀκριβείας τοῦ βίον τῶν βονλομένων ἕκαστος τοιοῦτος γένοιτο 
ἄν' εἰ δὲ μὴ εἰσὶ, παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι μόνον. 

Οὕτως ἐπιδώσει ἡ διδασκαλία' ὥσπερ ἐξέπληττε τούτῳ, οὕτω 

κἀκείνῳ. 20 
Α Α ξ΄ κι 4 4 ΄΄ι 

᾿Εγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ, ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπερ τοῦ 
ὔ ’᾽ κ- 

ὀνοματὸς μου παθεῖν. 
Ἅμα καὶ ἐντρεπτικῶς" εἰ ἐκεῖνος πάντα πείσεται ὃ οὕτω μεμη- 

γὼς, σὺ δὲ οὐδὲ βαπτίσαι αὐτὸν θέλεις ; καλῶς ἔχει. φησὶν, ἄφες 

αὐτὸν πεπληρῶσθαι" διὰ τοῦτο ταῦτα λέγει, τυφλός ἐστιν ὅλος" τί ς 

με κελεύεις ἀνοῖξαι αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἵνα πάλιν δήσῃ ; μὴ 
φοβηθῆς τὸ μέλλον" τῇ γὰρ ἀνοίξει οὐ καθ᾽ ὑμῶν χρήσεται" πρὸς 

τὸ ἕνα ἀναβλέψη ταῦτα εἴρηται" οὐ γὰρ μόνον, φησὶν, οὐδὲν ἐργά- 

σεται εἰς ὑμᾶς δεινὸν, ἀλλὰ καὶ πείσεται πολλά" τὸ δὴ θαυμα- 

στὸν, ὅτι τὸ πρότερον πείσεται, καὶ τότε ἐμβήσεται εἰς τοὺς 30 

κινδύγους. 

Ἀπῆλθε δὲ Ἀνανίας, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ 
ἐπιθεὶς εἰς αὐτὸν τὰς χεῖρας, εἶπε, Σαοὺλ ἀδελφὲ, ὁ Κύ. 
ριος ἀπέσταλκέ με Ἰησοῦς, ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ 
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ιφ σ΄ σι , 
ἢ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς Πνεύματος 
Ἁγίου. 

Εὐθέως αὐτὸν οἰκειοῦται τῷ ὀνόματι" “Ἰησοῦς, φησιν, “ ὁ ὀφθείς 

“σοι ἐν τῇ ὁδῷ καὶ μὴν τοῦτο οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Χριστὸς, ἀλλ᾽ 
Ἁ φῷ Ἁ 

ἀπὸ τοῦ Πνεύματος ἔμαθεν ἵνα ἀναβλέψης, φησί. Καὶ μετ᾽ 5 

ὀλέγα---- [αῦτα λέγων τὰς χεῖρας ἐτίθει" ἀνέβλεψε δὲ παρα- 

χρῆμα" τινὲς φασὶ, πηρώσεως εἶναι σημεῖον τοῦτο διατί μὴ ἐπή- 

ρῶσεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς" τοῦτο παραδοξότερον ἦν, ὅτι ἀνεῳγ- 
΄ 3 ΓΝ . Κ΄ μὴ 4 δ -σ ΄ ν»ν» 

μένων οὐκ εἐβλεπεν' ὅπερ ἔπαθεν ἔπι τοῦ νόμου, ἕως τὸ ὄνομα 

ἐπετέθη τοῦ ᾿Ιησοῦ. 1Ιο 
9 “ ον , ΩΝ “᾿ “ 9 ’ Αμμονίου. Καὶ ἡ ἰασις διὰ τῆς τῶν χειρῶν ἐπιθέσεως γίνε- 

ται, ὡς κατάγοντος θείαν δύναμιν ἰατικὴν τοῦ σχήματος ἐπὶ τῆς 

χειροτονίας, καὶ τῆς ἐπὶ τῶν βαπτισθέντων χειροθεσίας. 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Οὐκ εἶπεν ὁ πηρώσας, ἀλλ᾽ “ ὃ ὀφθείς σοι" 
ὅρα καὶ τοῦτον οὐκ ἀλαζονικόν' ἀλλ᾽ ὥσπερ ὃ Πέτρος ἔλεγεν ἐπὶ τ 5 
τοῦ χωλοῦ" “τί ἡμῖν προσέχετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐλαβείᾳ 

“ πεπροιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν" οὕτω καὶ οὗτος, ““ Ἰησοῦς ὅ 

“ ὀφθείς σοι" τῶν χειρῶν ἐπικειμένων ταῦτα ἐφθέγγετο" διπλῇ 
πήρωσις λύεται. 

Τοῦ αἰτοῦ. Καὶ μὴν οὐκ ὠφθη" ἀλλὰ διὰ πραγμάτων ὠφϑη" 20 
Δ 127 3. 2 ,ὔ , Ν ὅΟ.; ἐς 3 και εὐθέως ἐπήγαγε, θέλων συσκιάσαι τὴν κατηγορίαν" ““ ὅπως ἄνα- 

“ βλέψης, καὶ πλησθῆς Πνεύματος Ἁγίου." οὐχὶ ἐλέγξαι ἦλθον 
»" ,’ 3 Ἃ “ὍὋ 4 , 9. - ϑο Ἁ ο»““Ὃ 

τὸ γεγενημένον, ἀλλὰ δοῦναι τὴν δωρεάν" ἐμοὶ δοκεῖ καὶ τοῦτον 
ΒΒ ΄ ᾿ ’ ᾽ “ Φ ’ “ ’ και τὴν Κορνήλιον, τούτων λεγομένων τῶν ῥημάτων, τοῦ Πνεύματος 

μετασχεῖν. , 25 

ι8 Καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ 

ιο λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, καὶ λα- 
Ν Ά 5 ἢ 

βων τροφὴν ἐνίσχυσεν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα καὶ ἐξησθενηκὼς ἦν ἀπὸ τῆς ὁδοιπορίας, ἀπὸ 

τοῦ φόβου, καὶ τοῦ λιμοῦ, καὶ τῆς ἀθυμίας" βουλόμιενος οὖν αὐ- 30 
- φ 3 φ Ν᾿ 9 ’᾽ 9 3 , ΔΑ » ϑω 

τοῦ ἐπιτεῖναι τὴν ἀθυμίαν, ἐτύφλωσε τὸν ἄνθρωπον, πρὶν ἢ ἐλθεῖν 

τοῦτον" καὶ ἵνα μὴ νομίσῃ φαντασίαν εἶναι τὴν πήρωσιν, διὰ τοῦτο 

αἱ λεπίδες" οὐκ ἐδεήθη διδασκαλίας ἑτέρας, ἀλλὰ τὸ συμβὰν 

γέγονε διδασκαλία. 
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Τοῦ αἴτοῖ. Ἰδὼν δὲ ὁ τῆς ἀληθείας ἐξεταστὴς Θεὸς σωφρο- 

νισθέντα τὸν ἄνδρα, καὶ βελτίω ἐκ τῶν κακῶν γεγονότα" οὐχ, ἑτέ- 

ρὼς αὐτὸν ἢ οὕτως ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς τιμωρίας ὁ Κύριος 
ἔφη. 

Τοῖ αἰτοῦ, Διατί λαβὼν τροφὴν ἐνισχύθη ; ὅτε οἱ τοιοῦτοι 5 

παρειμένοι γίνονται" οὐκ ἠνέσχετο πρότερον μετασχεῖν τροφῆς, 
ἕως ὅτε μεγάλων ἔτυχε τῶν δωρεῶν, ὥστε τιστεῦσαι ἐκεῖνον" καὶ 
οὐ λέγει, Ἰησοῦς ὁ σταυρωθείς, ὁ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ σημεῖα ποιῶν, 

ἀλλὰ τί; “ ὃ ὀφθείς σοι" ἀπὸ τῶν ἐκείνῳ γνωρίμων" ἐπεὶ καὶ ὁ 
Χριστὸς οὐδὲν πλέον προσέθηκεν, οὐδὲ εἶπεν, ἐγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ὃ το 

σταυρωθεὶς, ὁ ἐγερθεὶς, ἀλλὰ τί; ““ ὃν σὺ διώκεις." οὐκ εἶπεν, ὃ 

δεδιωγμένος" ἵνα μὴ δόξῃ ὡς ἐπενθουσιᾶν καὶ ἐπεγγελᾶν. 

Ἐ Περὶ ἰάσεως καὶ βαπτίσματος Παύλου διὰ ᾿Ανανίου κατὰ ἀποκάλυψιν 

Θεοῦ, παρρησίας τε αὐτοῦ καὶ συντυχίας τῆς διὰ Βαρνάβα πρὸς τοὺς ᾿Απο- 

στόλους. 19 

᾿Ἐγένετο δὲ ὃ Σαῦλος μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθη- 
ζι , “σ᾿ σι 4 

«οτῶν ἡμέρας τινάς" καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκή- 
Ἃ 3 “ σ φ ,» 3 ε εΝ “ ἴο. 

ρυσσε τον ᾿Ιησοῦν, ὅτι οὗτος ἐστιν ὁ Ὑἷος τοῦ Θεοῦ. 
Ὅρα εὐθέως διδάσκαλος ἦν ἐν ταῖς συναγωγαῖς" οὐκ ἡσχύνετο 

Ν ᾽ 4 3 κι ν ’ ἶ "- ' τὴν μεταβολὴν, οὐκ ἐδέδοικε ἐν οἷς ἦν λαμπρὸς πρότερον, ταῦτα 30 
’ 3 Α ΛΝ.» “«- ϑῳ , 32’ 3 

καταλυων' ἄλλα καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς" καὶ εὐθέως ἐκ Ἔροοι- 
[4 "Ὁ 2 Ἁ ᾿ ’ δ. 

μίων θανατῶν ὁ ἄνθρωπος ἦν πρὸς φόνους παρεσκενασμένος" ὁρᾶς 

οἷον σημεῖον ἐναργές" καὶ τούτῳ αὐτῷ πάντας ἐξέπκληττεν" καὶ 

ὧδε γάρ, φησιν, εἰς αὐτὸ ἐλήλυθε. 

Τοῦ Ασγίονυ ΕἸΡΗΝΑΙΟΥ ἐπισκόπου Λοτγδοίνων. [Παῦλος 29 
Ν Δ,..»ἤ “ 3 “Φ “᾿ 9 “.“᾿ Ἁ ’ Ν» 

μετὰ τὸ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λαλῆσαι αὐτῷ τὸν Κύριον, καὶ ἐπιδεῖξαι, 

ὅτι τὸν ἴδιον δεσπότην ἐδίωκε, διώκων τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" καὶ. 
πέμψας Ἀνανίαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἀναβλέψαι καὶ βακτισθῆναι, ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς, φησὶν, ἐν Δαμασκῷ ἐκήρυσσε μετὰ πάσης ταρ- 
’ « ΜΔ 35 “ .  » ς [δ “ “ὦ 3) Ο ὟΝ ; 

ἀμί τὸν τῆσοῖν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ," ὁ Τίσι 309 

τουτέστι τὸ μυστήριον, ὃ λέγει κατὰ ἀποκάλνψιν ἐγνωρίσθαι αὐτῷ᾽ 

ὅτι ὁ παθὼν ἐκὶ ΤΠοντίον τΠλατὸυ; οὗτος Κύριος τῶν πάντων, καὶ 

βασιλεὺς καὶ Θεὸς καὶ κριτής ἐστιν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐχ ὅτι ἀνέστη, οὐ τοῦτο᾽ οὔτε ὅτι ζῆ 
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ἀλλὰ τί; εὐθέως ἀκριβῶς τὸ δόγμα ἐξέθετο" ““ ὅτι οὗτός ἐστιν 

“ ὁ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ." 
[4 

1 Ἔξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, οὐχ 
-.»νὕὔ ΄ Α ᾿ 

οὗτος ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλου- 
’ »Ψ “᾿ ᾿ φΦ 3 “ 3 “ 4 

μένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει, ἵνα ς 
᾽’᾽ 3 3 ’ 3 Ἁ 3 ΄σ΄' 

δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς ; 
Τοῖ Χρυσοστόμον. Καὶ τόδε θαυμαστότερον ““ὅτι καὶ ὦδε 

“εἰς τοῦτο ἐλήλυθεν" οὐκ. ἔχομεν εἰπεῖν, ὅτ; τοῖς Ἀποστόλοις 
πρότερον συνεγένετο. 

κι Α σι σ΄ Α 22 ΣΣαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυνεν τοὺς το 
φ ἉἭ Ἢ ΄σι δι 

Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, 
Τοῖ αἰτοῦ. Ἅτε νομομαθὴς ὧν ἐπεστόμιζεν αὐτοὺς, καὶ οὐκ 

εἴα φθέγγεσθαι" ἐνόμισαν ἀπηλλάχθαι τῆς ἐν τοῖς τοιούτοις δια- 
λέξεως ἀπαλλαγέντες Στεφάνου, καὶ Στεφάνον σφοδρότερον εὖς-- 

ρὸν ἕτερον. 15 

᾿ σ ΓΝ, ἢ 
Συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. 

Τοῦ αττοῖ. Τουτέστιν ὅτι μετ᾽ ἐπιεικείας διδάσκων. Καὶ ὅρα 
, 4 Υ̓͂ Α } 6 “Ὁ ΄ ’ 9 ΄ οὐκ ἔλεγον, ὅτι σὺ εἰ ὃ πορθῶν τί μεταβέβλησαι ; ἠσχύνοντο 
’ 9 . , φ 4 Ν κ᾿ Ν ιν Α 9 Ά Φ 

γάρ’ ἀλλα πρὸς εαὐτοὺς ἐλεγον᾽ εἰπε γὰρ ἂν πρὸς αὕτοῦυς, ὅτι 
4 ᾽ δ)» 7 3 ,ὔ . 23 " Ν Ν» [ τοῦτο μάλιστα ὑμᾶς διδάξαι ὀφείλει" ἔπει καὶ πρὸς Ἀγρίππαν λο 

οὕτως ἀπολογεῖται. 
σι ’ 

2. Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναὶ, συνεβουλεύσαντο 
οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν. 

Τοῦ αἰτοῖ. πὶ τὸν ἰσχυρότερον λογισμὸν ἔρχονται πάλιν οἱ 
3 συ 9 4 Α ,᾽ ν 4 Ιουδαῖοι" οὐκέτι συκοφάντας, καὶ κατηγόρους, καὶ ψενδομάρτυρας ἃς 
3 ΄ω 2. ,Ἅἵ 3 ’ 2 , ΄ ν 3 Α ᾽ 

ἐκιζητοῦντες, οὐκέτι ἀνέχονται τούτων, ἀλλὰ τί ; λοιπὸν αὑτοῖ δὲ 
Ὁ ως 2 ΝΌΟΝ ᾽ ’ ΜΝ "ἊΝ ἑαυτῶν' ἐπειδὴ γὰρ εἶδον ἐπιτεινόμενον τὸ κήρυγμα, οὐδὲ δικα- 
στήριον καθίζουσιν. 

’ Ά ΄νὦ Ἁ » “5 

4 ᾿Εγνωσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετε- 
σ΄ , Ἀ ᾿ Ἁ τ 

τηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς, ὅπως 39 
αὐτὸν ἀνέλωσι. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦτο γὰρ ἁπάντων ἀφορητότερον ἦν αὐ- 

τοῖς τῶν ἤδη γεγενημένων σημείων, τῶν πεντακισχιλίων, τῶν 

Υ͂ 
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, ᾿ ΠΕ Ψ.Ε ν᾿ ᾽ν ν᾿», ΄ τετρακισχιλίων, πάντων ἁπλῶς" καὶ ὅρα αὐτὸν οὐ χάριτι σωζό- 

μένον, ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνῃ σοφίᾳ' οὐ καθάπερ ἐκεῖνοι, ἵνα μάθης τοῦ 
» Ν Α 3 Ν ν , ’ 
ἀνδρὸς τὴν ἀρετὴν, χωρὶς σημείου λάμποντος. 

415 Λαβόντες δὲ αὑτὸν οἱ μαθηταὶ νυκτὸς, καθῆκαν αὐτὸν 
σι ,’ 3 

διὰ τοῦ τείχους, χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. 
' ΩΝ 3 ΞΩΥ̓ 9 ἢ κἱ , "- “ κε "“ 7ὔ Τοῦ αὐτοῖ. “ἵνα ἀνύποπτον ἡ τὸ πρᾶγμα. ὅτι οὖν τοιοῦτον κίν- 

δυνον διαφυγὼν, ἄρα φεύγει ς οὐδαμῶς" ἀλλ᾽ ἀπέρχεται ἔνθα μει- 
, 3 Α ψα. 9 δ 3 “Ὁ 9 ἢ »" Ν Ν 

ζόνως αὐτοὺς ἐξήψεν' ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἐπκίστενσε᾽ καὶ γὰρ ἄπι- 

στον ἦν διὰ τοῦτο με ἡμέρας ἱκανὰς τοῦτο γίνεται" τί ποτε 
“«ἷζ5φ "5 4Ν 2.Ν Α [4 ’ 3 “ . 

τοῦτό ἐστιν; εἰκὸς αὐτὸν μὴ βούλεσθαι τέως ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν, το 
“ ΑΜ ’ὔ 3 .- 

πολλῶν ἴσως παραινούντων ἐπειδὴ δὲ ἔμαθε, τότε ἐπέτρεψε τοῖς 
“Ὁ ». », νΝ τ ᾿δέως" αὐδῶ δ αὐπὸ 

μαθηταῖς αὐτοῦ! καὶ γὰρ μαθητὰς εἶχεν εὐθέως" μόνον δὲ αὐτὸν 
4.» ) Ἁ )δέ 3 3 ΑΝ Ἃ “ὦ δὲ ’ 

ἐξέπεμψαν, καὶ οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ καὶ τοῦτο δὲ συμφερόντως, 
“ "Δ “" “ν᾽ , , « , .  ν ν" 
ὥστε αὐτὸν φανῆναι τοῖς Ἀποστόλοις ἐν Ἱεροσολύμοις" αὐτοὶ μὲν 

οὖν αὐτὸν ἐξέπεμψαν, ὡς ὀφείλοντα τῇ φυγῇ τὴν σωτηρίαν πορί- 15 
ὅ φΦφ΄".ἉΑ Α φ ΥΣ ,’ ἣ: ᾿) 4 ’ὕ σω 

σασθαι" αὐτὸς δὲ τοὐναντίον πεποίηκεν" εἰς τοὺς μαινομένους μᾶλ- 
9 Φ 7 “Ὁ, “ῳ 9 “ λον ἐπήδησε' τοῦτό ἐστι πεπυρῶσθαι" τοῦτο ἀναζεῖν. 

φὼ 9 “ 4 .“ ,Ὶ ᾽ 3 “ 

Τοῦ αἰτοῦ εκ τοῦ ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΊΟΥΣ Β ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ 7πο- 
᾿ 3 ..39 , ὡς ὅν, (ὦ 3 δ 7 5... ἢ 

ΜΝΉΜΑΤΟΣ. Εἰ καὶ ἐπεθύμει τῆς ἐντεῦθεν ἀποδημίας, ἀλλ᾽ ὅμως 

καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐρᾷ σωτηρίας" διὸ καὶ πολλάκις τοιαῦτα 20 
ἐμηχανᾶτο, τηρῶν ἑαυτὸν τῷ κηρύγματι" καὶ οὐδὲ παρήτειτο καὶ 

ἀνθρωπίνοις χρήσασθαι μηχανήμασιν, ἡνίκα ἀπήτει καιρός. 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣκόπον ἈΝΤΙΟΧεΐαΣ. Διὰ τοῦτο τείχους 

ἐχαλᾶτο καὶ διεσώζετο, καὶ φυγὰς ἦν, ὁ μετὰ ταῦτα μυρίων 

θαυμάτων ἐργάτης, τεράτων τε καὶ δυνάμιων, ὡς αὐτός πον γράφων 15 

φησί" καὶ ἡ πεῖρα ἐδίδαξεν" ἔδει γὰρ αὐτὸν τέως δοκιμασθῆναι 

τοῖς πάθεσι, καὶ καθάπερ ἐν χαλκείῳ τυπτέσθαι ταῖς πρώταις 
“, ὔφγ,ν ε φΦΦ ’ Α ’ ’ βῷ 

προσβολαῖς, ιν᾿ ἐφ᾽ ἑαντῷ πληρώσῃ τὴν θείαν μαρτυρίαν τοῦ προ- 
΄, “-“. «.“ “5 ". τ ςῸ α 

γορευκότος Χριστοῦ" “ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἔστι μοι οὗτος" τοῦ 
, νι.» ’ 5 «0 3Δ. Ὁ δ »νἭ } 

“ βαστάσαι τὸ ὀνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν ἴσ- 39 

“ραὴλ, καὶ τὰ ἑξῆς. 

“6 Παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς Ἱερουσαλὴμ, ἐπει- 
ρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς" καὶ πάντες ἐφοβοῦντο 
αὐτὸν, μὴ πιστεύοντες, ὅτι ἐστὶ μαθητής. 
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Τοῖ Χρυσοστόμου. Ἄξιον ἐνταῦθα διαπορῆσαι πῶς ἐν μὲν τῇ 
τρὸς Γαλάτας φησὶν, ὅτι οὐκ ἀπῆλθον πρὸς ἹἹεροσόλυμα, ἀλλ᾽ εἰς 

᾿Αραβίαν καὶ Δαμασκόν" καὶ μετὰ τρία ἔτη εἰς ἱΙεροσόλυμα" καὶ 

ὅτι ἱστορῇσαι Πέτρον ἐνταῦθα δὲ τοὐναντίον φησί, καὶ ““ οὐδένα 

“ τῶγ Ἀποστόλων εἶδον" γυνὶ δὲ φησὶν, ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τοὺς Ἀπο- 5 
στόλους ἢ τοίνυν τοῦτο φησὶν, ὅτι οὐκ ἀπῆλθον ὥστε ἀναθέσθαι" 

τί γὰρ λέγει ; ““ οὐ προσανεθέμην, οὐδὲ ἀπῆλθον εἰς ἱἹἹεροσόλυμα" 

ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ὅτε ἡ ἐπιβουλὴ ἡ ἐν Δαμασκῷ μετὰ τὸ ἐλθεῖν αὐτὸν 
ἀπτὸ Ἀραβίας γέγονε" ἢ εἰ μὴ τοῦτο, πάλιν ἡ ἄνοδος μετὰ τὸ 

ἐλθεῖν ἀπὸ Ἀραβίας. αὐτὸς γοῦν οὐκ ἀπῆλθε πρὸς τοὺς Ἀποστό- το 

λους, ἀλλὰ τοῖς μαθηταῖς ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι" ἅτε διδάσκαλος 

ὧν καὶ οὐ μαθητής" οὐ διὰ τοῦτο ἀπῆλθον, φησὶν, ἵνα πρὸς τοὺς 

τρὸ ἐμοῦ Ἀποστόλους ἀπέλθω' οὐδὲν γοῦν παρ αὐτῶν ἐμαθον" ἢ 

ταύτην τὴν ἄνοδον οὐ λέγει, ἀλλ᾽ ἀφίησιν ὥστε εἶναι οὕτως" ὅτι 

ἀκῆλθον εἰς Ἀραβίαν, εἶτα ἦλθον εἰς Δαμασκὸν, εἶτα εἰς ἱἹερο- τς 

σόλυμα, εἶτα εἰς Συρίαν ἣ εἰ μὴ τοῦτο πάλιν, ὅτι ἀνῆλθον εἰς 

Ἱφοσόλυμα, εἶτα εἰς ἱΔαμασκὸν ἐξεπέμφθη, εἶτα εἰς Ἀραβίαν, 
εἶτα εἰς Δαμασκὸν πάλιν, εἶτα εἰς ἹΚαισαρείαν" καὶ τὸ διὰ δεκα- 
τεσσάρων ἐτῶν, ἴσως ὅτε τοὺς ἀδελφοὺς ἀνήγαγε μετὰ Βαρνάβα' 

ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ἕτερον λέγει καιρόν ὃ γὰρ ἱστοριογράφος πολλὰ 2ο 
ἐπιτέμνει, καὶ πολλοὺς συνάγει καιρούς. ὅρα πως οὔκ ἐστι φιλό- 

τιμος, οὐδὲ διηγεῖται τὴν ὄψιν ἐκείνην" ἀλλ᾽ “ ἐπειρᾶτο, φησὶ, 

“" κρλλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς" οἱ δὲ ““ ἐφοβοῦντο αὐτὸν," καὶ ἀπὸ 
τούτου πάλιν τὸ θερμὸν Παύλου δείκνυται: οὐκ ἀπὸ Ἀνανίον, οὐδὲ 
ἀπὸ τῶν θαυμαζόντων αὐτὸν ἐκεῖ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἐν 'Ἱεροσολύμοις" ἃς 

οὐ γὰρ ἦν ὄντως προσδοκίας ἀνθρωπίνης ἐκεῖ. 

Τοῦ αὐτοῦ. “"᾿Επειρᾶτο, φησὶ, “ κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς" οὐκ 
ἀναισχύντως προσῆλθεν, ἀλλ᾽ ὑπεσταλμένως" μαθηταὶ πάντες ἐκα- 

λοῦντο τότε διὰ τὴν πολλὴν ἀρετήν' ἦν γὰρ ἡ εἰκὼν τῶν μαθητῶν 

δήλη. ὅρα πῶς ἐφοβοῦντο τοὺς κινδύνους πῶς ἔτι τὸ δέος αὐτοῖς 20 

ἐνήκμαζεν" ἐμοὶ δοκεῖ ὁ Βαρνάβας ἄνωθεν εἶναι αὐτῷ φίλος" ὅρα 

τῶς οὐδὲν τούτων φησὶν αὐτός" οὐδ ἂν εἰς τοὺς ἄλλους ἐξήνεγκεν, 

εἰ μή τις ἀνάγκη γέγονεν αὐτῷ. 

 Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τοὺς 
4 ἐκιλεγόμενος αὐτοῦ Οοά. 

Υ 2 
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ἤ ’Ὅ ΄“ κι σι σε φ 

Ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἰδε 
Ά ,ὔ ψΨ ΕῚ ΄ 3 ΄- ᾿Ἶ ζω 3 

τὸν Κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δα- 
“- [4 σι ’ σι σι 

μασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ. 
Τοῖ αὐτοῦ. Βαρνάβας ἐπιεικὴς ἄνθρωπος ἦν" καὶ δρα αὐτὸν οὐ 
, ΛΝ, ΄ 3 ΄ .} , ᾽ 9 ,} , ᾿ 

πρὸς τοὺς ᾿Αποστόλους ἀπιόντα διὰ τὸ μετριάζειν, ἄλλα πρὸς τοὺς 

μαθητὰς, ἅτε μαθητὴν ὄντα διὰ τὸ μετριάζειν" οὐκ ἐνομίζετο ἀξιό- 

πιστὸς εἶναι. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- ἰὸς δὲ παρακλήσεως οὗτος λέ- 

γεται, ὅθεν καὶ εὐπρόσιτος γέγονε τῷ ἀνδρί" χρηστὸς σφόδρα ἦν᾽ 

καὶ τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ παρόντος καὶ ἐκ τοῦ κατὰ ᾿Ιωάννην δῆλον 
ἢ ΄ ».»ϑΟὃ»γκΚδΚ Δ. ᾿ Ν ς. »» 5.Ὁ γέγονεν" ὅθεν οὗτος οὐκ ἐφοβήθη γοργὸς γὰρ ἦν ὃ ἀνήρ' εἰκὸς 

αὐτὸν καὶ ἐν Δαμασκῷ ἀκηκοέναι τὰ κατ᾽ αὐτόν. 
ζω. .ἢ 

Καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορενόμενος καὶ ἐκπορευόμενος 
ΟῚ ε Α ἤ 3 σὰ 3 ’᾽ ΓῚ σι 

εἰς Ἱερουσαλὴμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 
σι ’ ᾽ Ἁ Ν 

τοῦ Κυρίου, ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλλη- 
’ 

νιστας" 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οἱ μὲν οὖν μαθηταὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν, οἱ 
δὲ Ἀπόστολοι οὐκ ἐπίστευον αὐτῷ" διὰ τοῦτο αὐτῶν ἐκεῖθεν λύει τὸ 
δέος" “ ἐλάλει," φησὶ, “ καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ελληνιστάς"" τοὺς 

Ἑλληνιστὶ, φησὶ, φθεγγομένους" καὶ τοῦτο σφόδρα σοφῶς" ἐκεῖνοι 

γὰρ οἱ ἄλλοι, οὐδὲ ἰδεῖν αὐτὸν ἠθέλησαν οἱ βαθεῖς Ἑβραῖοι. 

, "“ ’ ’ 

Οἱ δὲ ἐπετήρουν ἀνελεῖν αὐτὸν. ἐπιγνόντες δὲ οἱ 
᾽ Ἁ ’ὔ 

ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν, καὶ ἐξαπέ- 
4 ’ 

στειλαν αὑτὸν εἰς Ταρσὸν. 
Τοῦ αἰτοῖ. Τῆς σφοδρότητος καὶ τῆς κατὰ κράτος νίκης 

τεκμήριον τοῦτο" καὶ τῷ σφόδρα λυπεῖσθαι τῷ γεγονότι" φοβη- 

ϑέντες λοιπὸν μὴ ταυτὸν γένηται, οἷον ἐπὶ Στεφάνου, ἔπεμψαν 
2." . ’ ν.}» ὔ 9 " 3 Ἁ 4 αὐτὸν εἰς Καισαρείαν, καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσὸν, ἅμα 

καὶ κηρύττοντα καὶ ἐν ἀσφαλείᾳ μᾶλλον ἐσόμενον, ἅτε ἐν οἰκείᾳ 
μώ Ἁ “Ὁ 3 ᾽ 7 ᾽ 9 ἢ ν “Ὁ 

πατρίδι. ὅρα δὲ πῶς οὐ πάντα χάριτι γίνεται, ἀλλὰ καὶ σνγχωρει 

5 

Ιο 

15 

ὟΝ 

35. 

9 "Ὃ φ ». Α 2 ΄ ’ “Ὃ Ἁ Ν ΄ 

αὑτοῖς ὃ Θεός, καὶ οἰκείᾳ σοφίᾳ οἰκονομεῖν πολλὰ, καὶ ἀνθρωπί- 30 
9 9 “ 9» φὸ τ- “᾿ γως" εἰ γὰρ ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦτο γέγονε, πολλῷ μᾶλλον ἐπ᾿ αὐτῶν, 

΄ “ ’ ἐνγοα τῶν ῥαθύμων τὴν πρόφασιν ἐκκόψῃ. 

Τ᾿ οἰκία (οἀ. 
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8 Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ΄ ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ 
Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην, οἰκοδομουμένῃ 

4 [4 ζω ’ “- ’ 

καὶ πορευομένη τῷ φοβῳ τοῦ Κυρίου, 
Τοῦ αὐτοῦ. Τουτέστιν ηὔξησε καὶ τὴν εἰρήνην πρὸς ἑαντήν' 
’ἢ 4 Χ 49 9 ὸ 3 , ΓΝ ϑ 4 φ ’ 9 »ἅ4ἍἬ 

ταυτὴν τὴν ὀντῶς εἰρήνην οὐ γὰρ ἂν αὑτοὺς ὁ πόλεμος εκάκωσεν 5 

ὁ ἔξωθεν. 

Καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπλη- 

θύνετο. 
Τοῦ αἰτοῦ. Παρεκάλει δὲ αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα, καὶ διὰ τῶν 

θαυμάτων, καὶ διὰ τῶν ἔργων καὶ χωρὶς δὲ τούτων καὶ καθ᾽ ἑαν- το 
τὸν ἕκαστος. 

ΚΕΦ. ΙΔ. 

Περὶ ΑἰνέαΒ παραλυτικοῦ ἰαθέντος ἐν Λύδδῃ διὰ Πέτρου. 

323 Ἔγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων, κατελ- 
θεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. 15 

Τοῦ αὐτοῖ. Καθάπερ γάρ τις στρατηγὸς περιήει τὰς τάξεις, 

ἐπισκοκῶν, ποῖον εἴη συγκεκροτημένον μέρος ποῖον ἐν κόσμῳ" 
ποῖον τῆς αὐτοῦ δεῖται παρουσίας" ὅρα πανταχοῦ αὐτὸν ἐπιτρέ- 

χοντα' πρῶτον ὅτε ἑλέσθαι δεῖ τὸν Ἀπόστολον οὗτος πρῶτος" ὅτε 

θεραπεῦσαι τὸν χωλόν' ὅτε δημηγορῆσαι, αὐτὸς πρὸ τῶν ἄλλων 1ο 
3 ΄᾿ Ωἥ Ά 4 Ν καῇ 2 Α 9 ’ Ψ ἐστίγ' ὅτε πρὸς τοὺς ἄρχοντας, οὗτος" ὅτε πρὸς Ανανίαν' ὅτε 
3 “Ὃ δ. Φ 5», 9 ἢ 9 Ἁ ’ ᾿ Α ἀπὸ τῆς σκιᾶς αἱ ἰάσεις ἐγένοντο, αὐτὸς ἦν. καὶ θέα" ἔνθα μὲν 
γὰρ ἦν κίνδυνος, οὗτος" καὶ ἔνθα οἰκονομία᾽ ἔνθα δὲ γαλήνης τὰ 

πράγματα γέμει, κοινῇ πάντες" οὐκ ἀπαιτεῖ τιμὴν μείζονα" ὅτε 
θαυματουργῆσαι ἔδει, αὐτὸς προπηδᾷ" καὶ ἐνταῦθα πάλιν οὗτος ὅς 

πονεῖ καὶ ταλαιπωρεῖ. 

33 Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν᾽" ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν 
5» Ἂ 
ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς ἦν παραλελυμέ- 

ϑάνος, καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα", ἰᾶταΐ σε ὁ Κύριος 
2 ΄- ΄“ ΄“ ΄ς“Ἵ 

ἰησοῦς Χριστός" ἀναστῆθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ" καὶ 3ο 
347 2 » ᾳ( 9 2. Ν ΄ ε σι 

25ευθέως ἀνέστη" καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες 
ἢ σι 8 

Λυδδαν καὶ τὸν Σαρωνᾶν, οἵτινες ἐπέστρεψαν πρὸς 
’ 

Κύριον. 
8 ἐγέα οὐ. ἔ ἐνγέαν (οἀ. Ὁ ἐγέα Οοὰ. 
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δι δῷ Ἁ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Διατί μὴ ἀνέμεινε τὴν πίστιν τοῦ ἀνδρὸς, 
“Ὁ Ἁ 

μηδὲ ἠρώτησεν εἰ βούλοιτο θεραπευθῆναι ; μάλιστα μὲν οὖν καὶ 
Α δῳ 7 » " “ . κ᾿ Ἁ πρὸς πολλῶν παράκλησιν ἐγένετο τὸ θαῦμα᾽ ἄκονε οὖν τὸ κέρδος 

μά Ἁ ,ὔ ΩΝ 9» ὅσον" ““ καὶ εἶδον αὐτόν," φησι, “ἐ πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν, 
καὶ τὰ ἕξῆς. ἐπίσημος γὰρ ἣν ὁ ἀνήρ᾽ καλῶς ἔλεγχον δίδωσι ς 

φ“ ’ δ ᾿ ΩΝ ’ὔ Ν τοῦ σημείου" οὐ γὰρ δὴ τῶν νοσημάτων ἀπηλλάττοντο μόνον, ἀλλὰ 
ΕΞ ΈΨᾳ{: ὧν Ν . Υ τ 

καὶ τὴν ὑγείαν παρεῖχον καὶ τὴν ἰσχύν καὶ τότε οὕπω ἦσαν 
“ 3 ’ ’ὔ Ω͂ 3 3 ὅῬ 

τεκμήρια τῆς οἰκείας παρασχόντες δυνάμεως" στε οὐκ εἰκότως 
9. 2 δ , ΞΕ... . 3 Ν ν » Ν ἀπήτειτο τὴν πίστιν ὃ ἀνὴρ, ἐπειδὴ οὐδὲ τὸν χωλὸν ἀπήτησαν 

, ΘΕ ιν 3 ͵ “ω ἢ Ϊ᾿ ς ὔ 
καθάπερ οὖν ὃ Χριστὸς ἀρχόμενος τῶν σημείων οὐκ ἀπήτει πί- το 

΄ Φ.ἊΝ ΦῸΌῸΘ 3} ε ; Α Α 9 ἢ ἢ 
στιν, οὕὐτως οὐδὲ οὗτοι" ἐν ᾿ἱεροσολύμοις μὲν γὰρ εἰκότως ἢ 

, 8.“ , 9.ϑ ἡ . «“' ἢ , , ΔῈ ε 
πίστις αὑτῶν πρότερον ἐγένετο ““ «να ἐρχομένου [Πέτρον κἂν ἡ 
ές ΝΛ , Ἁ 3 ἡ 39 λλὲ ν 5 ἢ 39 ον “,-φὠχ. 935 σκιᾶ ἐπισκιάσῃ τινι αὐτῶν. πολλὰ γαρ ἐγίνετο ἐκεῖ σημεῖα" ἐν- 

“Ὁ . “ "“ 9 ,᾽ Ἁ ᾿ Α “Ὃ 4 ό“"ς“ 

ταῦθα δὲ τοῦτο πρῶτον ἐπιβαίνει" τὰ μὲν γὰρ τῶν σημείων ὑπὲρ 
ΩΝ Α Νν 9 ’ὔ 9 ἢ» ᾿ Ἁ Ά λενςνἉ φ᾿ “ 

τοῦ τοὺς ἄλλους ἐπισπάσασθαι ἐγίνετο" τὰ δὲ καὶ ὑπερ τῆς τῶν 15 
, 

πιστενόντων παρακλήσεως. 
Ν Ἁ Ν Α ενΜὉ4 ὔ Διδίμου. Πολλὴν διαφορὰν ἔχει τὸ πραχθὲν ὑπὸ [Πέτρον 

3 , 5. Ἀ δι 3 ΙΝ Ἁ ’ 4 ’ Ἁ εἰς τὸν ἐπὶ ὅλα ὀκτὼ ἔτη διὰ νόσον χαλεπὴν κατακείμενον, πρὸς 
λεΕνΝ»,Ἅ “ ’ 2 ἃ Η 7 ΝΛ»  γΥγ “4 ἈΝ 

τὸ ὑπὸ ᾿Ιησοῦ γενόμενον, εἰς τὸν ὁλα τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐπι 
΄, , Ν , 2.» εν" Ν ὔ ἘΝῚ 

σκίμποδος βειίναντα διὰ πάρεσιν ἀνίατον. 0 μεν γάρ Πετρος επῶν, 20 

“ Αἰνέα ἰᾶταί σε ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστὸς, ἀνάστα, στρῶσον σεαυτῷ," 

τὸ σημεῖον εἰργάσατο" ᾿Ιησοῦς δὲ φήσας, “ ἔγειρε, ἄρον τὸν κρά- 

“ἐβαττον σου καὶ περιπάτει," οἷα Θεὸς τὸ τεράστιον πεποίηκεν. 

εἶχε δὲ παραλλαγὴν πολλὴν τὰ πρὸς ἑκατέρους εἰρημένα τῷ μὲν 
᾽ὔ ΛΎ 4 Ἁ ᾽ 

γὰρ ἐλέχθη, “ ἀνάστα, καὶ ἄρον τὸν κράβαττον καὶ περιπάτει" 15 
3 , Α ς ’ : Ν . ἃ Ἁ ε ’ [4 . 

ἐμφαίνει γὰρ ἡ πρόσταξις ἰσχὺν πολλὴν σὺν ὑγείᾳ βεβαίᾳ ἐγγε- 
“ μώ 

γονέναι τῷ εὐεργετουμένῳ' μάλιστα ὅτι ἐπιφέρεται ““ ἀνάστας 
ςς ΥΓ λ , ᾽ν ν “, 3 “Ὁ δὲ «-ς " 7 οὖν ἦρε τὸν κράβαττον αντοῦ και περιεπάτει." τῷ δὲ, ““ ἀνάστα, 

“ “ ᾽ Ω 

““ στρῶσον σεαντῷ." οὐ γὰρ τοσαυτὴ ἐμφαίνεται ἰσχὺς τοῦ δυνη- 
’ “ . »" ’ 4 φ , 

ϑέντος στρῶσαι μετὰ πολλὴν νόσον, ὅσον τοῦ τὸν κράβαττον 39 
δ Α φῷ 8. 2 , » “Ὡ ’ αἴροντος καὶ περιπατοῦντος ἐσημειωσάμεθα δὲ ταῦτα, προφάσει 
Φω 9 ΓΝ ᾿Ὶ 3 3 ᾽’ Ἁ 3 τῷ ’Ὄ ᾿ 6 ἢ 

τῆς ἀναγωγῆς, ἀλλ οὐ σνγκρίνοντες τὸν [ησοῦν [Πέτρῳ ὁ μὲν 
, ς ιέΨΠ.ι, ς δὲ , ᾿ , νιν κεν 1 γὰρ ὡς Θεὸς εποίει, ὁ δὲ πιστεύων εἰς Θεόν. φησί γὰρ, ““ ἰᾶται 

“σε Ἰησοῦς Χριστός." ὡς ἑκάτερα ταῦτα Χριστοῦ εἶναι ἔργα. 

5 περικατοῦντας ΟΟα, 
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᾽ ᾽ “ «᾽ ᾶ ’ ’ , 
24 Ἔν Ἰοπιτῇ δὲ τις ἦν μαθητρια ὀνόματι Ταβιθά" ἡ 

’ διερμηνευομένη λέγεται Δορκᾶς. 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Δείκνυσιν ὅτι φερώνυμος ἦν οὕτως ἐγρη- 
“- 4 , Υ δι ος , Ά Ἁ 3 “Ὁ 

γορυῖα καὶ νήφουσα ὥσπερ δορκάς" πολλὰ γὰρ καὶ οἰκονομικῶς 

ὀνόματα τίθεται, ὡς πολλάκις πρὸς ὑμᾶς εἴπομεν. ς 

Διδέμου. Σημειωτέον ὅτι καὶ μέχρι γυναικῶν φθάνει τὸ τῶν 
ΝΝ λ»ε 95»7 « 2 ’᾽ Σ Ἁ ΄ 

μαθητριῶν ὄνομα καὶ ἡ ἀξία τῆς ἐπωνυμίας" ἀπέστειλαν δὲ δύο 

ἄνδρας πρὸς αὐτόν μᾶλλον ἡ πίστις τῶν πασχόντων τὰς ἰάσεις 
: 7 Α γ τ φ ᾽ κά Α “ “Ὁ 

ἐργάζεται" ἴδοὺ γὰρ καὶ ὧδε οἱ πιστεύσαντες, ὅτε διὰ τῆς τοῦ 

Πέτρου παρουσίας δύναται ἀναστῆναι νεκρὸς, ἐπέτυχον τοῦ σκό- τὸ 

του πλὴν οὐχ, οἰαδήκοτε πίστις συμβάλλεται, ἀλλ᾽ ἡ εἰς τοὺς 

ὄντας ἁγίους. 

᾽ “ “ φΦ 
Αὕτη πλήρης ἦν ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν 

ἐποίει. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐχὶ ἐλεημοσύνης μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀγα- τς 

θῶν ἔργων, ὅσα ἐποίει. μετ᾽ αὐτῶν, φησιν, οὖσα' πολλὴ ἡ ταπει- 
’ 3 [4 ε “ 2 Α Α “ ἢ : , νοφροσύνη οὐχ ὥσπερ ἡμεῖς, ἀλλὰ καὶ κοινῇ πάντες ἧσαν, καὶ 

ἐξοίει καὶ εἰργάζετο. 
, 2 Α Α 2 “ Ν Ἁ ’ φ "- Διδήμου. Ἐπεὶ τινὲς ὀκνηρῶς ἔχοντες περι τελείας ἀρετῆς 

5.» ,. κᾳ Α ΓἜ 4 ἝΝ ΄᾿ ἂν . 
ϑάληψην, φασι μὴ ὃδννατὸν κατορθοῦσθαι ἀνθρώπῳ βίον ἀληπτον" λο 

“ “ ὔ «ς ἐλεγκτέον αὐτοὺς ἐκ τῆς προκειμένης γραφῆς μαρτυρούσης, ὡς ἄρα 

ἡ Δορκὰς ““ πλήρης πάντων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει, 
δ}ῪἊῳ “ “- 
νκῆρχε᾽ ἀκολουθεῖ γὰρ τὸν οντω κατορθοῦντα, βίον ἔχειν ἀκηλί- 

δωτον" πλήρης δὲ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει, ἥτις εὑρίσκεται" ὅταν 

διὰ τὸ κοινωνικὸν καὶ Θεοῦ ἐντολὴν ποιῇ αὐτὰς, καὶ μὴ ὅπως θη- ἧς 

ρεύσῃ τὸν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἔπαινον. τὸ αὐτὸ ἐρεῖς καὶ περὶ τῶν 

ἄλλων ἀγαθῶν, ὧν πλήρης ἡ ἐπαινουμένη ἄνθρωπος ὑπῆρχεν. 

δ “ ᾽ὔ 8) Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενησασαν 
2 4 “ ὔ  γὕν -“" ἕ αὑτὴν ἀποθανεῖν' λούσαντες δὲ ἔθηκαν ἐν τῷ ὑπερῴῳ. 

Ὅρα πανταχοῦ τὰ σημεῖα γινόμενα" ἡμεῖς δὲ αὐτοῖς οὕτω 30 
πιστεύομεν ὡς νῦν ὁρωμένοις" οὐχ ἁπλῶς ἀπέθανεν ἡ Ταβιθὰ, ἀλλ᾽ 

ἐν ἀρρωστίᾳ γενομένη" καὶ οὐκ ἐκάλεσε Πέτρον, ἕως ὅτε ἐτελεύτα" 
Υ φῷ - “ ν- 

εἶτα ἀποστείλαντες ἔλεγον μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἔως αὐτῶν. Κζαι 

α΄ Ὁ'ὦὦ'ὃ 



168 ἙΡΜΗΝΕΙΑ ΙΧ. 48. 
9.2 2 9 ο᾽ Ἁ .] “ φ ὃ Ψ ο ͵ 

μετ᾽ ὀλίγα----Οὐδαμοῦ κοπετὸς, οὐδαμοῦ θρῆνος" ὅρα πῶς διακαθαι-- 
3) Ἁ ΝΜ φ 4Φ γ Ὁ 

ρέται τὰ πράγματα “λούσαντες, φησίν, ““ εθηκαν ἐν ὑπερῴῳ 
Ἁ 4“. 9 ’ 

τουτέστι τὰ ἐπὶ νεκρῷ πάντα ἐποίησαν. 
,’ ’ ὔ 3 ΩΝ 2 Α 9 ’ 

Διδέμου. Διατί. περιέμειναν ἀποθανεῖν ; διατί μὴ ἐσκύλη 
͵ ,. Α ,’ “᾿ Ἁ ΓΝ 

Πέτρος καὶ πρὸ τούτου ; ἀνάξιον ἡγοῦντο λοιπὸν φιλοσοφοῦντες, 5 
{4ζ»Ἁς ϑῳ ’ὔ Ν Ν ’ 4 φω ’ 

ὑπὲρ τῶν τοιούτων τοὺς μαθητὰς σκύλλειν, καὶ τοῦ κηρύγματος 
“Ὁ 3 ν Ἁ Α " ’ Ψ . ΑΛ Ὑ Ψ 4 ᾽ὔ 

παρασπᾶν' ἔπε! καὶ διὰ τοῦτο λέγει, ὅτι ἐγγὺς ἣν, εἶπον ἐν τάξει 
“Ὁ Ὗ 

παρέργου τοῦτο ἥτουν. 

Ἔ Τὰ περὶ Ταβιθὰ τῆς φιλοχήρου, ἣν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν ὁ ΤΙέτρος διὰ προσ- 

εὐχὴν ἐν Ἴδαν: το 

48 Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ ̓ Ιόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκού- 
σ ’ ϑ 4 3  “᾿ ΦΨ ἢ ξ΄ 4 σαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄν- 

᾿ ““ φ΄ι φ΄ι 

δρας πρὸς αὐτὸν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν 
Ψ . “« ΕῚ Α Λε ᾽ ζω 3 “ιέ. ἃ 

49 ἕως αὐτῶν. ἀναστας δὲ ὁ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς" ὃν 
[4 φ “ 

παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὕπερῷον, καὶ παρέστη - 15 
σαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι 

“᾿ ’ σι 

χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορ- 

κάς. 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Οὐ παρακαλοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐπιτρέπουσιν, ἵνα 

τὴν σωτηρίαν αὐτῇ χαρίσηται' ὅρα ἐλεημοσύνης πόση γίνεται 10 
προτροπή. 

Τοῖ αἴτοῖ ἐκ τοῦ ὑπομνήματοΣ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣ Ἐπι- 
Στολησ. Ἀπκιόντας ἡμᾶς τῶν ἐντεῦθεν, οὐκ ἕν: λαθεῖν τὸν πλοῦ- 

7 ν ϑ.9ν φῶ ,ὔ .ν Α ν 

τον" πολλάκις δὲ, οὐδ ἐνταῦθα μένοντας, κατασχ εἶν᾽ παρὸν οὕτω 

πλουτεῖν, ὡς μὴ μόνον ἐνταῦθα ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ φαίνεσθαι εὐπορω- 19 

τάτους" ὃ γὰρ καὶ τὰ χωρία καὶ τὰς οἰκίας καὶ τὸ χρύσιον ἐπὶ 
ΩΣ “ ’ Η͂ Δ συ ν" “. ᾽ ᾽ὔ 

τῆς γῆς περιφέρων, ὅπον περ ἂν φανῇ, μετὰ τοῦ πλοῦτον φαίνε- 

ται τούτον καὶ πῶς ἕνι τοῦτο γενέσθαι φησίν ; ἕν: καὶ μετὰ 
, ᾽.,.. , ον ΣΝ νυν νν Ν ΕΝ 

πλείονος εὐκολίας" ἂν γὰρ εἰς τὸν οὐρανὸν αὐτὰ μεταθῆς διὰ τῆς 
τῶν πενήτων χειρὸς, ἅπαντα εἰς τὴν σαυτοῦ ψυχὴν μεταθήσεις" κἂν 30 

θάνατος ἐπέλθῃ, λοιπὸν οὐδείς σε αὐτὰ ἀφαιρήσεται" ἀλλ᾽ ἀπελεύσῃ 

κἀκεῖ πλουτῶν" τοιοῦτον εἶχεν ἡ Ταβιθὰ θησαυρόν διὰ τοῦτο οὐχ ἡ 
3 » 4 ἈΝ 32 93 ϑῸᾺΛ “ ’ θαι Φ ᾿ 9ϑΌᾺΛ ς ’ 

οἰκία αὐτὴν ἐκήρυττεν, οὐδὲ οἱ τοίχοι, οὐδὲ οἱ λίθοι, οὐδὲ οἱ κίονες, 
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ἀλλὰ σώματα χηρῶν ἐνδεδυμένα, καὶ δάκρυα ἐκχεόμενα, καὶ θάνατος 
δραπετεύων, καὶ ζωὴ ἐπανιοῦσα' τοιαύτας καὶ ἡμεῖς κατασκευά- 

σωμεν ἑαυτοῖς ἀποθήκας" τοιαύτας καὶ ἡμεῖς κατασκενασῶμεν 
3 ἢ Ψ Α Ἁ , δ εο Ἁ 9 . 3 σῷ 

οἰκίας" οὕτω καὶ τὸν Θεὸν συνεργὸν ἕξομεν, καὶ αὐτοὶ αὐτοῦ συνερ-- 
.» . 3.» δ .. 2 “χ«ῖ΄ΧἈΒΧΑ.Κ ἜΈΕΞ, , γοῖ ἐσόμεθα" αὐτὸς μὲν γὰρ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρή- δ 

γαγε τοὺς πενομένους" σὺ δὲ παραχθέντας καὶ γενομένους οὐκ ἐᾶς 
σῳ “ὦ “ Ά “ “ ’ὕ ’ 

διαφθαρῆναι τῷ λιμῷ καὶ τὴ λοιπῇ ταλαιπωρίᾳ, θεραπεύων, διορ-- 
’ ᾽ 393. ἢ “, “Ὡ Ἁ ’ κα ᾽ ’ 2 ΔΎ 

θουμενος, πάντοθεν ἀνέχων τοῦ Θεοῦ τὸν ναόν" οὗ τὶ γένοιτ᾽ ἂν σον 
3 4 ’ ν. ) ’ ’ 

καὶ εἰς ὠφελείας καὶ εὐδοξίας λόγον. 

ἘᾺ ἀνεπιγράφοτ'᾽ ᾿Εντεῦθεν δείκνυται ὅσον ἐλεημοσύνη μετὰ τὸ 
, ᾽ [4 νι ᾳ4 “- ΕΣ 2 ἢ “- πίστεως συμβάλλεται, ὅτι καὶ τὴν ὧδε καὶ τὴν αἰώνιον προξενεῖ 

᾽ὔ ; 
ζωήν. 

᾽ [ή δν ,ὔ ’ 40 ᾿Ἐκβάλλων δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τί δήποτε πάντας ἐκβάλλει ; ὥστε μὴ 

συγχυθῆναι τοῖς δάκρυσι, μηδὲ ταραχθῆναι. 15 
4 ᾿ δ ’ ’ Καὶ θεὶς τὰ γόνατα, προσηύξατο. 

Τοῦ αἰτοῦ. Οὐ πάντα μετὰ τῆς αὐτῆς εὐκολίας τὰ σημεῖα 

ἐποίουν τοῦτο δὲ αὐτοὺς ὠφέλει" οὐ γὰρ δὴ μόνον τῆς τῶν ἄλλων 
3 ᾽ ς ν ’ 3 δ 3 “Ὁ 3 ο, ὁ ν - “Ὅ ἐφρόντιζεν ὁ Θεὸς σωτηρίας, ἀλλὰ καὶ τῆς αὐτῶν" ὁ γὰρ τῇ σκιᾷ 

τοσούτους θεραπεύων, πῶς τοσαῦτα νῦν ποιεῖ; ἔστι δὲ ὅπον καὶ ἤ 20 

πίστις τῶν προσιόντων συνήργει" ταύτην πρώτην νεκρὰν ἀνίστησιν. 

Τοῦ αὐτοῦ. “Ὅρα τὴν ἐπκιτεταμένην εὐχήν. 
δ ᾿ κ᾿ 4 Α ’ Καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπε: Ταβιθὰ, ἀνά- 

ἃ Ἁ Ν ΄“ δὰ στηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς" καὶ ἰδοῦσα 
Ἁ ᾽ ᾿ Ά δφι σι ’᾽ 

4 τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισε" δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν ᾽ς 
3 ἢ 

αὐτήν. 

Τοῦ αἱτοῖ. Ὅρα κατὰ μέρος τὴν ζωὴν, εἶτα τὴν δύναμιν 
3 “Ἅ “Ὁ εἰσωγομένην᾽ τὴν μὲν διὰ τοῦ ῥήματος, τὴν δὲ διὰ τῆς χειρός" 

νυ ν 323 Α ᾽ ϑΡ. [0 9. ἢ) “᾿ Υ͂ Ν 2 ὅρα πῶς αὐτὴν καθάπερ ἐξ ὕπνου ἐγείρει" πρῶτον ἤνοιξε τοὺς ὀφ- 

θαλμούς" εἶτα ἀπὸ τῆς ὄψεως ἀνεκάθισεν' εἶτα ἀπὸ τῆς χειρὸς 30 

τὴν δύναμιν ἔλαβεν" ὅρα τὸν καρπὸν οὐ πρὸς ἐπίδειξιν ὄντα διὰ 

τοῦτο καὶ βάλλει πάντας ἔξω" τὸν διδάσκαλον κἀν τούτῳ μιμού- 

μενος. 

Ὁ γενομένας (οὐ. 

Ζ 
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’ 8 Ά Α 4 ’ Φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν 

αὐτὴν ζῶσαν. 
Τοῦ αἰτοῦ. Τοῖς μὲν εἰς παράκλησιν, ὅτι παρέλαβον τὴν ἀδελ- 

4 Δ. Ψ ὮΝ Ὧ ὡ “ω δὲ 2. ἃ ᾽ 
φὴν, ἢ ὅτι θαῦμα εἰδον᾽ ταῖς δὲ, εἰς ἃ προστασίαν. 

“ ’ 

42 ΓΓΡνωστὺν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ 5 
ἐπίστευον ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Τοῦ αὐτοῖ. Σημειωτέον ὅτι οὐ μόνοις τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ καὶ 
“,«.ᾳ.«86», 2. ἢ “ 3 αφ, Κ΄ μὴ δὴ ’ 

τοῖς ἀγίοις ἐγίνετο σημεία οἰκονομικῶς" ἔνα ἄλλοι πάλιν πιστεὺ- 

σωσιν" ἰδοὺ γὰρ μετὰ τὸ σημεῖον τοῦτο πάλιν πολλοὶ ἐπίστευσαν" 
ς ΄ Ν δῷ ο-᾿ » » ἃ »᾽νἅ μὰ 2). », ὡς εἶναι πάλιν τὰ σημεῖα τοῖς ἀπίστοις, οὗ οὐκ ἄλλως ἐκίστευ- το 
σαν, εἶ μὴ πάλιν εἶδον σημεῖα τῶν ἁγίων καὶ δίχα τοῦ σημείον 

πιστενόντων, ὅτι δυνατός ἔστιν ὁ τοῦ Θεοῦ δοῦλος ἀναστῆσαι ἀμε- 
Ἁ ’ 3 Ἁ “᾿ 9 Ἀ ’ 

λητι νεκρὸν" ἐπεὶ πὼς αὐτὸν μετεστείλαντο ; 
9 ’ δ «« [έ ε Α ΄ 9. Ἀ 9 9: 

41 Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκαναςχ μεῖναε αὐτὸν ἐν ᾿Ιόππῃ 
παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ. 16 
Ὅρα τὸ ἄτυφον τοῦ Πέτρου" ὅρα τὸ ἐπιεικές" πῶς οὐ παρὰ 
[4 ’ 20) »ν ν “ἦ4ἦ 59 ᾽ 3 , 4Ἁ 

ταύτη μένει, οὐδὲ παρὰ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἐκισήμων, ἀλλὰ παρὰ βυρ- 
ω" ὔ ον σεῖ" διὰ πάντων εἰς ταπεινοφροσύνην ἐνάγων, οὔτε τοὺς εὐτελεῖς 

αἰσχύνεσθαι ἀφιεὶς, οὔτε τοὺς μεγάλους ἐκαίρεσθαι" ἐδέοντο “γὰρ 
αὐτοῦ τῆς διδασκαλίας οἱ διὰ τὰ σημεῖα πιστεύσαντες. 20 

ΚΕΦ. ΙΕ. 
Περὶ Κορνηλίου ὅσα πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος εἶπε, καὶ ὅσα πάλιν Πέτρῳ οὐρα- 

νόθεν περὶ κλήσεως ἐθνῶν ἐρρέθη. 

: Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι ἹΚορνήλιος, ἑκα- 
τοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης ᾿Ιταλικῆς. 25 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὗτος οὐκ ἔστιν Ἰουδαῖος, οὐδὲ τῶν ὑπὸ 

τὸν νόμον, ἀλλ᾽ ἤδη προειλήφει τὴν ἡμετέραν πολιτείαν ὅρα δύο 

πιστεύοντας" ὡς τὸν εὐνοῦχον τὸν ἐξὶ τῆς Γάζης, καὶ τοῦτον ἐν 

ἀξιώμασιν ὄντας ἀμφοτέρους" καὶ ὅρα πολλὴν ὑπὲρ τούτων γινο- 

μένην σπουδήν. ἀλλὰ μὴ νομίσης ὅτι διὰ τὰ ἀξιώματα τίθησιν, 30 

ἵνα μείζων ἡ εὐλάβεια δειχθῆ᾽ θαυμαστότερον γὰρ ὅταν ἐν πλούτῳ 

καὶ δυναστείᾳ τις ὦν, τοιοῦτος ἦ᾽ τοῦτό τε ἐκείνου ἐγκώμμον, τον 

σαύτην ἀποδημίαν στέλλεσθαι, καὶ τὸ μηδὲ καιροῦ καλοῦντος" 

Ὁ εἰς Οῃ). (οὰ. Χ τινάς Οοα. 
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Δι 4» “Ὁ 59 , ν » 2 ΄ Ἧ Α καὶ τὸ ἐν ὁδῷ ἀναγινώσκειν, καὶ ἐπὶ ὀχήματος φερόμενον, καὶ τὸ 

τὸν Φίλιππον παρακαλεῖν, καὶ μυρία ἕτερα. 

Πρῶτος οὗτος ἐξ ἀπίστων ἐθνῶν μετετέθη. 

2 Ἐὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ 
οἴκῳ αὐτοῦ. ς 

ΩΝ 9 «Ὁ Ν [4 ΝΥ Δ νὴ “᾿ ’ 
Τοῦ αὐτοῖ, Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι διὰ τὸ ἀξίωμα ταῦτα γίνε- 

ται, ὅτε Παῦλον ἔδει προσαχθῆναι, οὐδαμοῦ ἄγγελος ἀλλ᾽ αὐτὸς 

ὁ Κύριος" καὶ οὐ πέμπει αὐτὸν πρὸς μέγαν τινὰ, ἀλλὰ πρὸς 
ΝΣ ,᾿ 3 ω Ν ϑ ’ Ἁ “υ Ν , ϑ 3 Ν εὐτελῆ ἐνταῦθα δὲ τοὐναντίον τὸν κορυφαῖον ἄγει, καὶ οὐκ αὐτοὺς 
’ ΄ 9 . “Φ.ὍὉ ᾽ὔ Α ᾿ “ “Ὁ 

πέμπει, συγκαταβαίνων αὐτῶν τῇ ἀσθενείᾳ, καὶ εἶδὼς πῶς κεχρῇ- το 

σθαι δεῖ τοῖς τοιούτοις. ““ ἀνὴρ, φησὶν, “ εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος 

“ὁ τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ" ἀκούσωμεν ὅσοι τῶν οἰκείων 

ἀμελοῦμεν" οὗτος δὲ καὶ στρατιωτῶν ἐπεμελεῖτο. 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ἘπΙΣκόπου ἈΝΤΙΟΧείασς Βκ τοῦ πρὸς Κονστάν- 
3 ’ 9 φῷ “Ὁ 4 “ῳ Ν λ ὦ 

ΤΙΟΝ ἈΠΟΥΠΑΤΟΝΥ͂ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Θεοσεβῶς μὲν βιοῦς, τὴν δὲ τῆς τς 

θεοσεβείας θύραν ἀγνοῶν ᾿Ιησοῦν τὸν μέγαν Θεὸν, τὸν ἐν εὐαγ- 
γελίοις μεγαλοφώνως βοήσαντα" ““ ἐγώ εἶμι ἡ θύρα" δι’ ἐμοῦ ἐάν 
“τις εἰσέλθῃ σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ 
““ γομὴν εὑρήσει" " καὶ δὴ καὶ ἀπέστελλεν αὐτῷ τῶν οἰκείων λει- 
τουργῶν ἄγγελον ἕγα, πρὸς τὸ τῆς ἀληθείας φῶς ποδηγήσαντα, καὶ 2ο 
ὑποσημανοῦντα τὴν τῆς σωτηρίας ὅδόν. 

3 ’ ᾽ 990.Ν 9 ἢ ’ 4 4 ᾽ὔ [σχιδόρου Πηλουσιώτου. Οὐδὲν ὀνίνησι νηστεία τοὺς ὑγιέσι 

μὴ προσέχοντας ὅροις" ὅσῳ γὰρ τοῦ σώματος ἡ ψνχὴ προτερεύει, 

τοσοῦτον πολιτείας δόγματα προκρίνεται εὐσεβείας. 

Ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ, καὶ δεόμενος ὡς 
τοῦ Θεοῦ διαπαντός. 
Το Χρυσοστόμου. Μέγα καὶ τοῦτο τὸ ἐλεημοσύνας ποιεῖν 
᾿ 9. ἢ Α , 3 ϑ9ϑ “ῳ φο Α “᾿ νι ν καὶ εὐχὰς, καὶ δίκαιον εἶναι ἐν ἀρχῇ τοιαυτῇ" διὰ τοῦτο τὸν ἄνδρα 

ποιεῖ γνώριμον καὶ δῆλον, ἵνα μήτις εἴπῃ ὅτι ψεύδεται τῶν γρα- 

φῶν ἡ ἱστορία" “ ἐκ σπείρης," φησὶ, “ τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς" 30 

σεεῖρα δέ ἐστιν ὃ καλοῦμεν νυνὶ νούμερον. 

3 ἘἙἶδεν ἐν ὁράματι φανερῷ, ὡς περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς 
ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ Θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν, καὶ 

ετόντα αὐτῷ, ἹΚορνήλιε. 
Υ ἀπὸ ὕκατον (οα. 

Ζ 2 
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Διατί βλέπει τὸν ἄγγελον ; καὶ τοῦτο εἰς πληροφορίαν Πέ- 
τρου" μᾶλλον δὲ οὐκ ἐκείνον, ἀλλὰ τῶν ἄλλων τῶν ἀσθενεστέρων" 
» 9, σ μά 9 ,Γ7 3 ε ’ .Κ 3 3 - 
ἐνάτη ὡρα, ὅτε φροντίδων ἤφίετο καὶ ἐν ἡσνχίᾳ ἦν ὅτε ἐν εὐχαῖς 
ἦν καὶ κατανύξει. 

4 Ρ Ἁ ν- ’ : , 8. «ὦ ,ὔ Τοῦ Χρυσοστόμονυ. Καὶ τὰ δόγματα καὶ ὃ βίος αὐτῷ διόρ- 5 
θωτο. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα τὸν ἄγγελον οὐκ εὐθέως λέγοντα ἃ λέγει, 

ἀλλὰ πρότερον αἴροντα αὐτοῦ τὴν διανοίαν καὶ μετεωρίζοντα. ἀπὸ 
τῆς ὄψεως φόβος ἐγένετο, ἀλλὰ φόβος σύμμετρος, ὅσον ἐκιστρέ- 

ψαι μόνον" εἶτα καὶ τὰ ῥήματα τὸν φόβον ἔλυσεν ὁ φόβος διή- το 

γειρεν᾽ ὁ ἔπαινος τοῦ φόβου τὸ τραχὺ κατεμάλαξεν. 

Α Σ “-᾿ ἐν ὔ 

4 Ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπε, τί 
’ Φ , [α ἐστι, κύριε; εἶπε δὲ αὐτῷ" αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ 

3 ’ » » ΕῚ ’ 4 

ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν 

τοῦ Θεοῦ. 15. 
“Ὁ. 3 “ σ , “ [4 ε )»  ς , 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα μέχρι ποῦ προβαίνει ἡ ἐλεημοσύνη" τὸν 

οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ" καὶ αὐτῷ παρίσταται τῷ θρόνῳ τῷ βασιλικῷ. 
Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Καὶ ἡ μὲν αἰσθητὴ εὐωδία οὐδὲ τὸ πολὺ διατέμνει 

“-,ι:»}7 ὁ “4 Ν ΣΝ 2. ἢ “ δ “ Ν 3 ᾿ ᾿ τοῦ ἀέρος" αὕτη δὲ αὐτὰς ἀνοΐγει τῶν οὐρανῶν τὰς ἀψίδας" καὶ 
δ Ν “ὦ Ἁ Ἁ "““ Ἁ ’ “ 9 ἢ 3 συ μὲν σιγᾶς, τὸ δὲ ἔργον βοᾷ" καὶ γίνεται θυσία αἰνέσεως, οὐ 20 

δαμάλεως σφαττομένης οὐδὲ δέρματος καιομένου, ἀλλὰ ψυχῆς 
“Ν » ς΄ “““΄΄᾿» ΡΉΝῚ , ν , πνευματικῆς τὰ παρ ἑαντῆς εἰσφερούσης" φιλανθρωπίας γὰρ πά- 

σης τοιαύτη θυσία εὐδοκιμώτερα. 

Σετηριανοῦ ΠΓαβάλον. Ἐπειδὴ εἶδεν ὁ τῆς ἀληθείας ὀφθαλ- 
Ἃ φ ’ Α Ψ Ν , ν.ν»γ ᾿ δέ 3 ΄ 

μὸς, ὃ μέγας κριτὴς, ὅτι καλὰ μὲν τὰ ἔργα, νεκρὰ δέ ἐστι, πί- 25 
3 ΓΝ - ϑ ’ 4 4“. 4 δ 2 ᾿ 

στιν οὐκ ἔχοντα ἀποστέλλει βραβεύοντα τοῖς ἔργοις ἄγγελον 
σ Ν “- ϑ "Ὁ [ο “᾿ ’ ς Ἁ ὥστε τοὺς καλῶς ἀθλοῦντας στεφανῶσαι τῇ πίστει, ὡς φησιν 
.ν . ἐς 7 ς ΄ὔ ν 42 “ ὃ ἄγγελος" ““ Κορνήλιε, αἱ προσευχαΐί σὸν καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου 
“ ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ." εἰ τοίνυν εἰσηκού- 

ς , Ἃ ςς ’ 3. ἢ ΄ ἃ [ω σθη ἡ δέησις, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι ἀνέβησαν, τί μοι τὸ λεῖπον 30 

εἰς δικαιοσύνην; ἀλλὰ πέμψον εἰς ᾿Ιόππην, καὶ μετακάλεσαι 

Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον, ὃς ἐλθὼν λαλήσει σοι ῥήματα, 
ς. τ , νι. ΦΥ͂ ) . ον Ὁ Ν ἐν οἷς σωθήσῃ σν καὶ πᾶς ὃ οἶκός σου" οὐκοῦν οὐκ εἶχε τὰ ἔργα 

“ΠΌΣΟΝ ἢν ὅ , , ΄ ν 1 σωτηρίαν εἰ γὰρ ἐξ ὧν κηρύσσει Πέτρος σώζεται, οὐκ εἶχεν 
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4, 3 ο. ο᾿ φ᾿ οὐδέπω ἐκ τῶν ἔργων τὴν σωτηρίαν, ἕως αὐτῷ τοῖς ἔργοις ἐβρά- 
βευσεν ἡ πίστις" διὰ τοῦτο καὶ Πέτρος ἐλθὼν ἐκ τῆς ᾿Ιόππης, 

καὶ θεασάμενος τοῦ Θεοῦ τὴν χάριν ἐκχυθεῖσαν ἐν τοῖς τότε νενο- 
’ 3 ’ 9 ᾽ ’ὕ φῳ “2 φῳ ’ 

μισμένους ἀλλοφύλοις, ἐπεγνώμων γενόμενος τῆς τοῦ Θεοῦ κρίσεως 

λέγει, “ἐπ᾿ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστι προσωπο- 5 

“λήπτης ὁ Θεὸς, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει ὃ φοβούμενος αὐτὸν καὶ 
( 2 ΄ , Ν 9. ο 5 3 29 7 93 , ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν." οὐκ εἶπεν, ἐν παντὶ 
Υ “ 
ἔθνει ὃ ποιῶν δικαιοσύνην σώζεται, ἀλλὰ “ δεκτός ἐστι" τούτεστι 
μή [4 “ φῳ “ ’ ’ ῳφΨἣΓ' Ν ἄξιος γίνεται τοῦ δεχθῆναι" δεῖ τοίνυν προλάμπειν τῶν ἔργων τὴν 

[4 2 ΄“ “Ψ [4 ν»ν»ν ’ὕ Ν ’ ς ’ 

πίστιν, καὶ ἀκολουθεῖν τῇ πίστει τὰ ἐργα᾿ μῆτε τὴν πίστιν υβρί- το 

ζέτω τῇ ἀκαρπίᾳ μήτε τὰ ἔργα ὑβριζέτω τῇ ἀπιστίᾳ. 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι ἐκτενῶς καὶ καθαρῶς συνειδότι, 
δεόμενος τοῦ Θεοῦ καὶ ποιῶν ἐλεημοσύνας, οὐ μένει οὕτως, ἀλλ᾽ ὃ 
Θεὸς, δ ὀπτασίας ἀγγέλου ἢ ἀνθρώπον θεοσεβοῦς, δείκνυσι τὴν 

ἀληθῆ πίστιν, δι’ ἧς τις σώζεται" ὥστε οὖν ἐν ᾧ τις ἀγνοεῖ τόδετς 
Ἃ ἃ ,. “ 3 “ατς 5». 2 λφ 9" 9 , 3 “ 
ἢ τὸδε τὸ πρᾶγμα, εἰ Θεῷ ἀρέσκον ἐστὶν ἢ οὐ, ὀφείλει ἐκτενῶς 
δεηθῆνα; τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀκοκαλύπτεται αὐτῷ τὸ ἀληθές" μάλιστα 

δὲ εἰ περὶ τὴν πίστιν ἀπορεῖ, τὸ πῶς δεῖ φρονεῖν ἣ τίνι πιστεῦ- 

σαι" διότι πολλαὶ εἰσὶν αἱρέσεις ἐν τοῖς δοκοῦσιν εἶναι Χριστι- 

αγοῖς. οὕτως λέγουσι καὶ τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα καὶ ἐπίσκοπον Γρη- λο 
“ τῳ “. 

γόριον, δι’ ὀπτασίας νύκτωρ κατηχηθῆναι τὸ μυστήριον τῆς Τριάδος 
μ, “ ε 
ὅκως δεῖ φρονεῖν. 

Ταύτας ζητῶμεν τὰς ἀρετὰς, αἷ μετὰ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας 
- ΑῚ 2 ἣ ὔ 9 ΄ω 9 ΕῚ Ὃ καὶ τοὺς πλησίον τὰ μέγιστα ὠφελῆσαι δυναιντ ἄν τοιοῦτον 

᾿ διος “ ,»» “ " ν" Ξ25.Ν 5».ϑ».) » ἐλεημοσύνη" τοιοῦτον εὐχή μᾶλλον δὲ καὶ αὐτὴ παρ ἐκείνης ας 
ὃ Α ιλε »» ’ . ἐς ὃ» ᾽ ἠΧ κἄκἹ"ν , 99 νλ ες ᾿ υνατὴ καὶ ὑπόπτερος γίνεται" “αἱ εὐχαὶ γάρ σου," φησίν, “ καὶ 
«τ» ’ ,. 2 3 ,ὔ 2) 9 “ “.39 3 αἱ ἐλεημοσύναι ἀνέβησαν εἷς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ" οὐκ 

2 [ω} [ω 

εὐχὴ δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ νηστεία ἐνταῦθα τὰ νεῦρα ἔχει" κἂν 
νηστεύῃς χωρὶς ἐλεημοσύνης, οὐδὲ νηστεία τὸ πρᾶγμα λογίζεται, 
λαλ Ὡ Α ’ ,ὔ ς “υ Ν , 
ἄλλα γαστριζομένον καὶ μεθύοντος χείρων ὃ τοιοῦτος" καί τοσούτῳ 30 

χείρων, ὅσῳ τρυφῆς ὠμότης χαλεπώτερον' καὶ τί λέγω νηστείαν ; 
Ἅ φῷ φο Φ. 

κἂν σωφρονῆς καὶ παρθενεύῃς, ἐκτὸς ἕστηκας τοῦ νυμφῶνος, ἐλεη- 

μοσύνην οὐκ ἔχων. 
“- ’ ΨΝ ’ 5. Καὶ νῦν πέμψον εἰς Ἰόππην ἄνδρας, καὶ μετάπεμψαι 

’ ᾽ὔ ἃ. ΄ε ’᾽ φ ’ ὁΣίμωνά τινα, ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος" οὗτος ἕενίζεται 
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παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν ἡ οἰκία παρὰ θά- 
λασσαν. οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. 

Τοῦ Χρνισοστόμου. Ἵνα μὴ ἐπ᾿ ἄλλον ἔλθωσι" οὐκ ἀπὸ τοῦ 

ἐπωνύμον μόνον, ἄλλα καὶ ἀπὸ τοῦ τόκου δηλοῖ τὸν ἄνδρα. 
Τοῖ αὐτοῦ. Ἴδετε πῶς τὰ ἀγακεχωρημένα τῶν πόλεων ἐδιώ- ς 

κῶν οἱ Ἀπόστολοι ἐρημίας ὄντες φίλοι καὶ ἡσνχίας. τί οὖν εἰ 

συνέβη καὶ ἄλλον εἶναι ; ἴδον ἔστι ἄλλο σημεῖον τὸ παρὰ θά- 
λασσαν οἰκεῖν" οὐκ εἶπε διατί ἵνα μὴ ἐκλύσηῃ αὐτὸν ἐν ἐκιθυμίᾳ 

καὶ πόθῳ τῆς ἀκροάσεως γενέσθαι. 

7 Ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὃ λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ, το 
φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ, καὶ στρατιώτην εὐὖ- 
σεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ, 

Τοῦ αὐτοῦ. ὋὉρᾶς οὐχ ἁπλῶς ταῦτα φησὶν, ὅτι οἱ προσκαρ- 

τεροῦντες αὐτῷ τοιοῦτοι ἦσαν. 

8 ΚΑααὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα, ἀπέστειλεν αὐτοὺς τς 
εἰς τὴν ᾿Ιόππην. ῤ 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι οὐκ ἐμποδίζει ἡ στρατεία πρὸς 

θεοσέβειαν" κἀκεῖνο δὲ, ὅτι οὐκ ἀτάκτους οὐδὲ ἀσεβεῖς, ἀλλὰ θεο- 

σεβεῖς ἔπεμψε πρὸς τὸν Πέτρον ὁ Κορνήλιος" καὶ ὅτι καὶ τοῦτο 

δεῦγμα ἦν τῆς αὐτοῦ ὁσιότητος, τὸ συγκολλᾶσθαι καὶ ἔχειν ἐγγὺς 10 
ἑαυτοῦ θεοσεβεῖς ἄνδρας, διὰ τὸ “μετὰ ὁσίον ὅσιος ἔση," καὶ 

τὰ ἑξῆς. 

Τοῦ αἰτοῦ, Ὅρα τὸ ἄτυφον οὐ γὰρ εἶπε, καλέσατέ μοι 
Πέτρον, ἀλλ᾽ ὥστε καὶ πεῖσαι ἐξηγήσατο ἅπαντα" τοῦτο οἰἶκονο- 
μικῶς" οὐ γὰρ ἠξίου ἀπὸ τοῦ ἀξιώματος αὐτὸν μεταπέμψασθαι" 25. 
διὰ τοῦτο ἐξηγήσατο" οὕτω μέτριος ἦν ὃ ἀνήρ" καίτοι οὐδὲν μέγα 
ἦν φαντασθῆναι περὶ ἀνδρὸς καταγομένον παρὰ βυρσεῖ. 

9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων αὐτῶν καὶ τῇ πόλει 
ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι, 
περὶ ὥραν ἐνάτην. 30 

Τοῖ αὐτοῖ. Ὅρα πῶς τοὺς καιροὺς συνάγει τὸ Πνεῦμα" οὔτε 
θᾶττον οὔτε βραδύτερον τοῦτο ποιεῖ γενέσθαί. 

᾽ δι 2 ςε ᾽ ς » εΕ κ 
Τοντέστι κατ᾽ ἰδιαν καὶ ἐν ἡσυχίᾳ, ὡς ἐν νυπερῴῳ. 
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1. Ἐγέψετο δὲ πρόσπεινος, καὶ ἤθελε γεύσασθαι" παρα- 
σκευαζῦντων δὲ αὐτῶν, ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις, 

Τί ἔστιν ἔκστασις ; μᾶλλον πνευματική τις ὡσανεὶ θεωρία 
γέγονεν αὐτῷ τοῦ σώματος" ὡσανεὶ εἴποι τις, ἐξέστη ἡ ψνχή. 
Ἐξ ἀνεπιγράφου. Ἡ ἔκστασις δηλοῖ καὶ τὴν ἐπὶ θαυμασμῷ 5 

ἔκπληξιν, καὶ τὸ ἔξω τῶν αἰσθητῶν γενέσθαι, ἐπὶ τὰ πνευματικὰ 
ποδηγούμενον. ἀμέλει ἐκστὰς Πέτρος ἀπήγγειλεν ἃ εἶδε καὶ 
ἤκουσε. καὶ προσέτι τίνος ἦσαν σύμβολα" οὐκ ἄρα κατὰ τοὺς 

Φρύγας οἱ προφῆται ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κατεχόμενοι ἐν παρα- 
φροσύνη εἰσὶν, ἀγνοοῦντες τί μὲν φθέγγονται, τί δὲ πράττουσι" το 
δείκνυται δὲ τῷ κορνφαίῳ τῶν Ἀποστόλων διὰ τῆς ὀθόνης τὸ 
καθαρὸν τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῶν τεσσάρων ἀρχῶν τῶν εὐαγγελίων 

τὸ σωτήριον κήρυγμα, τὸ συνέχον τὴν ᾿Εκκλησίαν εἰς μίαν ἕνό- 

τητα πίστεως" διὰ δὲ τῶν θεωρηθέντων, τὸ ἐκ παντὸς ἔθνους διὰ 

τοῦ βαπτίσματος πεπληρῶσθαι τὴν ᾿Εκκλησίαν ἁγίων ἅμα καὶ τς 

ἁμαρτωλῶν, 

Διδύμου. Οἱ τὰς φύσεις εἰσάγοντες ἑτερόδεκτοι, φασὶν ἀν- 
επιδέκτους εἶναι σωτηρίας τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους τοὺς διὰ φαυ- 

λότητα ἤθους, κύνας καὶ χοίρους καλουμένους" οἷς τὸ ἅγιον δι- 

δόναι καὶ τοὺς μαργαρίτας τοὺς θείους ἀπεῖπεν ὁ σωτήρ' πρὸς 2ο 
τούτοις τοὺς φύσει κακοὺς λέγουσι τοὺς εἰρημένους λύκους ἄρπα- 
γας καὶ ἀλώκεκας, καὶ πάντας ἁκαξαπλῶς τοὺς ὀνόμασιν ἀλόγων 

ζώων δηλουμένους" ἐλεγκτέον οὖν αὐτοὺς ὡς οὐδεὶς ἐκείνων κατὰ 

φύσιν, ἀλλὰ κατὰ πρόθεσίν ἐστι κακὸς, ἐκ τῆς ἐγκειμένης ὀπτα- 
σίας, τὸν γὰρ Πέτρον διδάξαι βουλόμενος ὁ Θεὸς μηδένα ἄνθρω- ας 
τὸν παραιτεῖσθαι ὡς κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον ὄντα, σκεῦος ἐμφερές τι 

ὀθόγης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθῆκεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν 

ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ γένη τῶν ἀλόγων ζώων ἀφ᾽ ὧν θύσας φαγεῖν 
ὁ Πέτρος προσετάττετο᾽ ὁ δὲ ἀκμὴν ἐμμένων ἐν τῇ ᾿Ἰονδαϊκῇ 

συγηδείᾳ, αἰσθητὰ νομίσας τὰ ὁρώμενα, παρητήσατο εἰπὼν, κοινὸν 30 

ἢ ἀκάβαρτον μηδέποτε βεβρωκέναι: ταῦτα αὐτοῦ εἰρηκότος, ὁ 
χρησμὸς πρὸς αὐτόν" ““ ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνον"" ἀφ᾽ οὗ 

καὶ γνῶσιν λαβὼν, ὡς περὶ ἠθῶν ἀνθρώπων τούτων εἰρημένων, εἶπε 
δεδειχέναι αὐτῷ τὸν Θεὸν, ὡς οὐδεὶς κατὰ φύσιν ἀκάθαρτος ἀνθρώ- 

Ἐὰγ" διὸ καὶ ἀνανγτιρρήτως ἀπαντῆσαι πρὸς τὸν ἹΚορνήλιον, ὠφελη- 
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“Ὁ. ᾽ ᾿Ὶ Ἁ φῳῷ 42 , 9 Α Ά " θῆναι θέλοντα σὺν παντί τῷ οἴκῳ τὴν εὐαγγελικὴν διδασκαλίαν 
7 3 Ν Ἁ φ , , ἉἭ 

ὅθεν ἐπιδέδεικται τὰ τετράποδα καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὸς 
3 Ἃ 4 2 Ν 9 ’ ,ὔ .Ν φω 

ἀναφορὰν ἔχοντα εἰς τὰς ἀνθρώπων καταστάσεις ὑπὸ Θεοῦ χαρεσ-- 
λῳῶ κ θέντα οὐ διὰ φύσιν ἀντιπράττουσαν, τὸ ἅγιον ἢ τοὺς μαργα- 

.ἯἉ ἃ ͵ , 
ρίτας κεκώλυται κυσὶν ἢ χοίροις διδόναι" ἀλλὰ διὰ προαίρεσεν 5 

’ ἃ - δ ἤ ’ Ἁ “ Ν ε χειρίστην ἣν καταλεῖψαι δυνατὸν, μηκέτι κύνα ἢ χοῖρον ὄντα. ἡ 
) “ ᾿ διὰ ΄, ᾿ ν᾿ , - Συροφοινίκισσα γοῦν γυνὴ διὰ πίστιν ἐκ κυνὸς ἄνθρωπος γέγονεν 

[7 ᾿ Ἧ ΗΑ “ ’ ’ 93 “ 6" “2 

ὅθεν καὶ τὸν ἄρτον τῶν τέκνων παρέσχεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς. 
3 ξ΄ Δλ.ϑᾷΆβλδ ϑ ἡ Υ̓ Α “Ψῳ0 5 Α 

« Ἐγένετο δὲ ἐπ᾽ αὐτόν," φησιν, “ ἔκστασις, καὶ θεωρεῖ τὸν οὐ- 
ἐε Ἁ 3 ’ 33 δ ΩΝ “ὦ 6. »᾽ ἦ ᾿ ρανὸν ἀνεῳγμένον." Οἱ γυναικῶν παραπαιουσῶν ἑλόμενοι εἶναι μια-- το, 

. γ, 39 εν ἃ σ΄“ “ Ν Ν ’ 

θηταὶ, οὗτοι δέ εἰσιν οἱ ἀπὸ τῆς Φρυγίας, φασὶ τοὺς προφήτας κατε- 
ς."Ν “με [4 ’ ςΝ “-φ- ἐ “ 

χομένους ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὴ παρακολουθεῖν ἑαυτοῖς πα-- 
Α - ’ ’ “2 

ραφερομένοις κατὰ τὸν τῆς προφητείας καιρόν. δοκοῦσι δὲ ἀπόδειξιν 
᾽ὔ “᾽ ὔ . οῷ ᾽; “ 

ἔχειν ταύτης τῆς κακοδοξίας ἐκ τῆς προκειμένης γραφῆς λεγού- 
ἮΝ Λ -« 

σης ἐξεστακέναι τὸν ἹΠέτρον' ἀλλ᾽ ἴστωσαν οἱ ἠλίθιοι, οἱ ἀληθῶς 15 
, ἰ ν , ς ΄ ῳ -»Ἁ ΝΣ παραπαίοντες, ὡς πολλὰ σημαίνει ἡ λέξις αὕτη. δηλοῖ γὰρ καὶ τὴν 

Ἁ φ Ἁ ἈΥ ΩΝ 9 φῷ 

ἐπὶ θαυμασμῷ ἔκπληξιν καὶ τὸ ἔξω τῶν αἰσθητῶν γενέσθαι, ποδη- 
, ν Ἁ ’ [κά γούμενον ἐπὶ τὰ πνευματικά" καὶ τὸ παρακόπτειν᾽ ὅπερ οὐ λεκτέον 

᾿Ὶ ΝΥ Δϑ ΦΦ Α “ 

οὔτε ἐπὶ Πέτρου, οὔτε τῶν προφητῶν ἀλλὰ τὰ ἄλλα ἐκ τῆς 
’ 9 “ Ψ Ἁ ’ λέξεως σημαινόμενα ἀμέλει γοῦν ὃ ἐκστὰς Πέτρος παρηκολούθει, 1ο 

ἃ νι» Ν 
ὡς ἀπαγγέλλειν ἃ εἶδε καὶ ἤκουσε, καὶ τίνος σύμβολα τὰ δειχ- 

, “ “ , . "“ “υ ’ 39. οὦ 

θέντα ἦν. Ταῦτα καὶ περί τῶν προφητῶν πάντων ἐρεῖς παρακο- 
᾿ ’ ν "- λουθούντων οἷς ἔλεγον τὰ θεωρούμενα᾽ σοφοὶ γὰρ ἦσαν νοοῦντες 

,ν ὦ Δ , δ ἢ ᾿ - , ΝΝ ν » 
ἀπὸ τοῦ ἰδίον στόματος ἃ προέφερον" τοῦ Κυρίον μετὰ τὴν ἀνά- 

“ “ ΝΥ “ῳ 
στασιν φανερῶς ἐντειλαμένου μαθητεῦσαι πάντα τὰ ἔθνη τ" ἢ πῶς 20 
δ᾽) ἐε ’ὔ 3 [4 3 ’ Ν Ν Ἁ , 

οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις Απόστολοι ἀκούσαντες τὰ κατὰ τὸν ἸΚορνήλιον, 
νΝ Ψ φω “᾿ ΩΝ 

διεκρίνοντο πρὸς τὸν ἸΠέτρον' πάγυ μὲν οὖν ἐδεῖτο τῆς περὶ τῶν 
“ δῷ ’, 

ἐθνῶν θείας ἀποκαλύψεως ὁ τῶν Ἀποστόλων ἔξαρχος Πέτρος ὃ 
3 ’ ἐῸ Ἁ 

πανάγιος" οὐ γὰρ ἐγίνωσκεν ὅτι περιτομῆς καὶ ἀκροβυστίας οὐκ 
Ν ᾿ νΝ ἜἜἜ. .. ,.2ἷεμῖ«Ἠκ᾿ψ «7 ἔστι διαστολὴ κατὰ τὴν πίστιν οὔτε μὴν ἥδει σαφῶς ὅτι δίχα 30 

“ , ’ ’ ’ “2 
τῆς κατὰ νόμον φαινομένης λατρείας μαθητευθῆναι τὰ ἔθνη ὁ 

’ κ ἡ φώ “Ὁ 9 “ Ἁ 

Κύριος εἶπεν, ἕως οὗ τῆς ἀπορρήτον βονλῆς αὐτοῦ καὶ ἀποκα- 
Ν “ λύψεως ἐφανέρωσε τὸ μυστήριον διά τε τοῦ κατὰ τὴν σινδόνα 

Ξ ἴῃ πηδγῷ. 866. 1. κῶς ἐδεῖτο ὁ Πέτρος τὸ κυθ τοῦ Κορνηλίου ἀπακαλύ- 
ψεως τὰ ἔθγη. 
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’ ’ ᾽ “Ὁ 4 Α ΄ ’ὕ Ἁ 

καραδείγματος τείσᾳς, διά τε τῆς ἴσως τὴν πίστιν δοθείσης καὶ 

τοῖς ἔδνεσε χάριτος τοῦ Ἁγίον Πνεύματος, ὡς οὐκ ἔστιν ἐν Χριστῷ 

διαστολὴ ᾿Ιουδαίου τε καὶ “Ἑλλληνος" ὅπερ καὶ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις 

ἀγνοοῦντες Ἀπόστολοι διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν, ἕως ἔμαθον καὶ 
)»Ἀ Α , 4 ’ὔὕ “ “᾿ 9.4 Ν ’ ϑ ’ ’ 

αντοῖ τὸν ἐν ἀποκρύφοις πλοῦτον τῆς ἔπι πάντας ἀνθρώπους θείας κ 

χρηστότητος. θείας γὰρ ζωῆς καὶ καινῆς λατρείας παρὰ τὴν 

νυμικὴν εἰσαγωγὴν, καὶ ψυχῆς ἑκουσίως σώματος ἑαυτὴν ἀπο- 
’ ,ὔ ι. 2...» διδ “ νν»ν 3 Α θ έ 

λυουύσης κατωγνώμην" νπῆρχε διδαχῆς, καὶ ἄλλης ἀρχὴ θειοτέρας 

γενέσεως ὑποτύπωσις ἡ τοῦ κηρύγματος χάρις" καὶ διὰ τοῦτο τῆς 

τοῦ προστάξαντος ἔχρηζον ἐφ᾽ ἑκάστῳ λόγῳ διδαχῆς οἱ ταύτην το 
τιστευθέντες τὴν διακονίαν" εἰ δέ τοῦ μὴ δοκῶ τοῦ δέοντος εἶναι 
περιεργότερος, πᾶς λόγος θείας ἐντολῆς δεῖται πάντως τοῦ ἐπ᾽ 

3 .οὦ 4 29 ἢ φ θέ ΄ διὸ φ“ ν 3 ῇ ᾿ αὐτῷ πρὸς ἐνέργειαν δρισθέντος τρόπου διδαχῆς καὶ ἀποκαλύψεως 

οὐ γάρ ἐστι τὸ παράπαν τὸ διαγινῶσκον τόν τινος λόγου τρόπον 

χωρὶς τοῦ φαμένου τὸν λόγον ἀποκαλύψεως" ὅπερ εἰδὼς καὶ ὃις 
τανεύφημος Πέτρος, λαβὼν ἤδη παρὰ τοῦ Κυρίου τὸν περὶ τῶν 

ἐθνῶν τοῦ κηρύγματος λόγον, οὐκ ἐνεχείρησεν" ἀναμένων διδαχθῆ- ᾿ 
να! παρὰ τοῦ δόντος τὸν λόγον, τοῦ λόγου τὸν τρόπον. 

1 Καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον 
- ε 9λ᾽ ’ σκεῦος τι, ὡς ὀθονὴν μεγάλην, 20 

Τοῦ Χρυσχοστόμου. Σύμβολον τῆς οἰκουμένης ἁπάσης ὁ ἄν- 
ὕρωυπος ἀκρόβυστος ἦν οὐδὲ γὰρ κοινὸν εἶχε πρὸς ᾿Ιουδαίους" 
νη “ δῷ Ν ἐμελλον αὐτοῦ κατηγορεῖν ἅπαντες ὡς παραβάτου" τοῦτο πάνν 
αὐτοῖ, ᾽ . ὦ Ὕ 3 “ ᾽ν» Ν 3 ’ 

ἧς προσίστατο᾽ ὅρα οὖν τί οἰκονομεῖται, ἐν ἔχῃ ἀπολογίαν 
» Α 3 “" “ ν, “ς 7 ν“ Ν ξὲ 

Ἐρος τοὺς ὀγκαάλουντας, ὁ τι καὶ ἀντειπε πάνυ γὰρ αὑτοὺς ἐδει 20 

τὸν γόμον φυλάττειν. εἰς ἔθνη ἐπέμπετο' ἵνα οὖν μὴ καὶ οὗτοι 
αὐτοῦ κατηγορήσωσιν, ὅρα πόσα οἰκονομεῖται" ἵνα γὰρ μὴ δόξῃ 

φαντασιά τις εἶναι, εἶπονῦ, φησὶ, ““ μηδαμῶς Κύριε." 

πατρίου. Αἱ τέσσαρες ἀρχαὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα δηλοῦσι, 
ΝΣ λ Ν “ Ν , , Ψᾳ0ᾳΕ ΔΝ 7 καὶ τὸ φανὲν σκεῦος τὸν παχύτερον κόσμον σημαίνει" καὶ τὰ διά- 30 

Φορα ζῶα τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐστὶ καταστάσεως σύμβολα. 
ξὔ σι “΄- 

1) Τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον, καὶ καθιέμενον ἐπὶ τῆς 
Ὁ .ς “ : ᾿ ᾽ὔ 

γη5᾽ ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα" καὶ τὰ θηρία, 

υ 510. Χ εἴδέτω (οὐ. Υ δὶς. 

Α8 
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καὶ τὰ ἑρπετὰ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ. 

Τέσσαρσιν εὐαγγελίοις δεδεμένην τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐν ἥ ὑπῆρχε 

πάντα τὰ ἔθνη. 
, » ἢ ᾿ Ἁ 353. 9 Ἁ ’ ΄σ 

11 Καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὑτὸν, ἀναστας, []έτρε, θῦ- ς 
Ν έ ε Ν , 3 - , σ΄ Ιάσον καὶ φάγε. ὁ δὲ Πέτρος εἶπε, μηδαμῶς, ἸΚυριε" ὅτι 

34.292 2 σε Α , » ’ 

οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον. 
Ν »ν» , .. ,᾿... ν" - δ Ισως ἐπὶ γόνατα κείμενος εἶδε τὴν ὀπτασίαν" ἐμοὶ δοκεῖ καὶ 

, “.ψΨ “ΞΟ Δ ΄ Ἐ ν “,4“ὙὮΟ “ κήρυγμα τοῦτο ὅτι θεῖον ἣν τὸ γενόμιενον' τὸ τε ἄνωθεν ἰδεῖν, τό τε 
Ἄς Ὁ , , 4 » Ν 3. ον Φ ν ν - ἐν ἐκστάσει γενέσθαι, καὶ τὸ φωνὴν ἐκεῖθεν ἥκειν, καὶ τὸ τρίς τὸ 
φ “ Η 3 9 κὺ - ΝΙῸΌ᾿. » Ψ Ν Ἀ1τ ὦ ὁμολογῆσαι ὅτι ἀκάθαρτα ἦν, καὶ τὸ ἐκεῖθεν ἥκειν, καὶ τὸ εκεῖ 
}] ““Ὁ ᾽ φῸὋ ’ [4 Ν 4  ο ἀνασπκασθῆναι μέγα δεῖγμα καθαρότητος. διατί δὲ καὶ τοῦτο 

, δ δ Α “ ἢ ἢ ΜΝ .2. 5. Ὁ» γίνεται ; διὰ τοὺς μετὰ ταῦτα, οἷς μέλλει ἐξηγεῖσθαι" ἐπεὶ αὐτὸς 
ΨΥ Ὁ“ Ά “ὍὋ ᾿ -Ὁ 

ἤκουσεν, ὅτι “ εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε" εἰ γὰρ καὶ περιτομῆς 
9 7 4 ’ Γι ““ ὦ “οῸὋ ’᾽ 9 9 “Ὃ “ 

ἐδεήθη καὶ θυσίας ὁ Παῦλος, πολλῷ μᾶλλον τότε, ἐν ἀρχὴ τοῦ ῖ5 
’ ὟΝ τῷ κηρύγματος ἀσθενεστέρων ὄντων αὐτῶν. 

“4»" 9 ’ 9 ) 7 3 “Φ 7 Τοῦ ὁγίου ι᾿ἘΠΙΦΑΝΙΟΥ Ἐπισκόπον ΚΎΠΡΟΥ ΕΚ ΤΟΥ Α ΒΙΒΑΙΟΥ 
“ ’ .. 2 τῶν Παναρίων κατὰ Εβιωναῖωον. Εύρεθήσεται ἐκ δύο τρόπων 

τῆς ἀληθείας ἡ σύστασις" εἰ μὲν γὰρ ἐροῦσι κατὰ πάντων τῶν 
Ψ Ι 

βρωμάτων διεξεληλυθέναι λόγον τὸν ἅγιον Πέτρον, καὶ λέγειν ὅτι 10 
δέ , Δ ϑ. ἢ» φ ,: ’ Ἁ αὖ Ἁ [ 

οὐδέποτε κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον, ὡς καὶ βόας καὶ αἶγας, καὶ πρό- 
᾿ Ἂν Ν ,  »). ν 32. 3 ᾿ 
βατα καὶ ὄρνις κοινὰ λέγεσθαι παρ αὑτῷ, εὐθὺς ελεγχθήσονται 

ἐκ τῆς προτέρας αὐτοῦ ἀναστροφῆς μετὰ γὰρ τὸ γῆμαι; και 
’ ΩΝ Ἁ 4 ΕἾ ᾽ ΦΦ ΦὋ ᾿] 4 

τέκνα κεκτῆσθαι, καὶ πενθερὰν ἔχειν, συνέτυχε τῷ Σωτῆρι ἐξ Ἶου- 
ω) Α 

δαίων ὁρμωμεένος" ᾿ἸΙουδαῖοι δὲ καὶ σάρκας ἐσθίουσι, καὶ κρεω- 55 
’ὔ’ 9 4 “᾿ 3 ᾿ Α δὲ 4 . ἣ φαγία παρ᾽ αὐτοῖς οὐκ ἔστι βδελυκτὴ, οὐδὲ ἀπηγόρευται" ἄρα 

κ 1 9 δ ΄ 9 3» 3 Ω 3 Ἁ 927 “« “ 

οὖν αὐτοῦ βεβρωκότος ἀπ᾿ ἀρχῆς, εἰ καὶ εὐθέως τοῦ συναντῆσαι 

ὃ Σωτῆρι εἴ δειχθή ὅτι οὐδὲν ἡγήσατο κοινὸν τῶν οὐ τῷ Σωτῆρι εἴποιμεν, δειχθήσεται ὅτι οὐδὲν ἡγήσατο οὐ 
“ ,ὔ Ν Α φ Α ᾽ Ε ᾽ Ἁ Ν κοινῶν λεγομένων" καὶ γὰρ οὐ κατὰ πάντων ἀπεφήνατο τὸ Κοινὸν 

ω ’ὕ "Ὁ Ν καὶ ἀκάθαρτον, ἀλλὰ περὶ ὧν ἔλεγεν ὁ νόμος κοινῶν καὶ ἀκαθάρ- 30 
.. 2 Ν ͵ ἢ Υ 3 ΝΡ “-τὉῳΝ των" πάλιν δὲ τούτον δειχθέντος, ὅτι οὐ περὶ πάντων κρεῶν ἔλεγεν 

[ φ 9 4 Α “ .] “« ’ “Ὅ“ ΝΛ» Ζ μ ὡς κοινῶν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐν τῷ νόμῳ κοινῶν τε καὶ ἀκαθάρτων, ὁ 
» [] ΩΝ , “- 

Θεὸς τῆς ἁγίας Χριστοῦ Ἐκκλησίας τὸν χαρακτῆρα παραδοὺς, 
Ψ 39. ὦ ΝΥ Ἁ 6 .Ν Ξ ᾽ Α ϑ ων ἣ 

ἔλεγεν αὐτῷ μηδὲν κοινὸν ἡγεῖσθαι" πάντα γὰρ αὐτῷ ἐστι καθαρὰ 



εὐ 
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᾽ ’ Ἁ ’ “ὍὋ ’ὔ 3 , μετὰ εὐχαριστίας καὶ εὐλογίας Θεοῦ λαμβανόμενα ἀλλ᾽ εἰ καὶ 

Ἁ “- ’ “Ὁ 3Δ “ὦ Ἁ 4 ΄ λ ὁ “2 Α 3 κερὶ τῆς κλήσεως τῶν εθνῶν τὸ αἰνίγμα, ἔνα μὴ ἡγήσηται τοὺς ἐν 
Ν ᾽’ ν ἃ ») ᾿ “ ς ᾽ὔ »“ Ξ 3 
ἀκροβυστίᾳ κοινοὺς ἢ ἀκαθάρτους, ὁμως ὃ λόγος τοῦ 1]έτρου οὐ 

4 ΝΜ Ἁ “ 9 “Ὡ ’ ξερὶ ἀνθρώπων εἶχε τὴν ἔμφασιν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐν τῷ νόμῳ ἀκ- 
" ᾿ ᾿ Ν ν. ἈΚ 

ηγορευμένων, ὡς καὶ παντὶ σαφές ἂν εἰη. δ 
3 ’ “Ὃ ἉἍ , “ ’ “. 

Ἀμμωνίου. Μᾶλλον ἢ πάντα ἀκάθαρτα ἦν ἐν τῷ σκεύει τῷ 
3 -ᾧῴ«᾿ οι φῳ [ Ν 8. 5» ᾽; 3 - 3 ᾽ ὀθονοειδεῖ, ἢ δεικτικῶς ἡ φωνὴ αὐτῷ ἐσήμανεν ἐκ τῶν ἀκαθάρτων 

Φ. οἋ Ἁ “«ῳὙὝ“Ὕ3 9 2. 9 2. ῳὉ ε Α 3 Α 
φαγεῖν" ἢ καὶ κοινῷ ὀνόματι ἀορίστως εἰποῦσα ἢ φωνὴ, ἀναστὰς, 

’ Γι “οῸ 2 ΩΝ ’ὔ 9 [4 Ἁ ᾽ 9 ΩΝ φάγε ὃ δοκεῖ σοι ἐκ τῶν φαινομένων, ἐποίησε τὸν Πέτρον εἰπεῖν, 
δῷ ͵ Ψ ΝΜ Ψ ᾽ Α “Ὁ 

“ μηδαμῶς Κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινόν." ““ τοῦτο δὲ το 
3. 93 ,. ’ 

“ ἐγένετο ἐπὶ τρίς. 
ἃ, 4 ᾿ 3 ’ Α 5, Καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὑτον, 

" φγ Φ ἢ ’ὔ ϑ “- “ ΑΙ 

Τοῦ ἅγίονυ Κυρίλλου Ἐκ Τοῦ ΔΕΥΤΕροΥυ ΤΕΊΧΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤᾺ 
Ε “ “ ’ ) “ [ ν 
Ιουδιανοῖ. Τοῦ θεσπεσίονυ Πέτρον ἐπὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἔθεσιν 
3 -ῳφ 517 Ν “ ᾿ ΄ 
ἐμφιλοχωρεῖν ἐθέλοντος, καὶ οἷον ὀκνοῦντος ἰέναι πρὸς τὰ βελτίω, ις 
ὃ Ν Ἁ ς “Ὁ 0 Υ͂ ὃ “- “᾿ Ἁ 4 ’᾽ δ φυ ’ Ν᾿ 

ἰὰ τὸ ἡττῆσθαι δεινῶς τῇ περὶ τοὺς τύπους αἰδοῖ, καθίησι τὴν 

ὀθόνην ἐξ οὐρανοῦ Θεὸς, ἐ αμμένων αὐτῇ τῶν ζώων, ἃ ταῖ! ἼῚ 9, ἐγγέγραμμ, ντῇ ᾽ 4 
« ᾽ὔὍ 3 ’ Ν . Ν ς ᾽ὔ τοῦ νόμου ψήφοις αἰνιγματώδως μὲν, ὡς ἔφην, πλὴν ὡς βέβηλα 

᾽ὔ Ρ' ΔΌΣ Ἁ 7 2 », . Χ ο κατεκρίνετο᾽ καὶ δὴ καὶ σφάττειν ἐκέλενε, καὶ εἴπερ ἕλοιτο ποι- 
“Ὁ ’ Ἁ μά “Ὁ “Ὃ Ἁ Ἁ 

εἶσθαι, τροφήν ἀλύοντος δὲ καὶ οὕτω τοῦ μαθητοῦ, καὶ δὴ καὶ λο 
’ 3 “.- “ῳ “ ’ μά δῷ 

λέγοντος Ἰουδαϊκῶς, "“" μηδαμῶς Κύριε, ὅτε οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν 
ἔς , λνυ»»ἵ, .3) Ὁ Λλ 3» 3 Α ΄ "“ ,7) 

κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον" οὐδὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μον πᾶν κρέας 
ή ἿΞ . Λ Ἁ .: ο“Ψ ω 

βεβηλον" φωνὴ κατεδόθη, μονονουχὶ καὶ ἐπιπλήττοντος αὐτῷ τοῦ 
“ ’ ’ “ ἃ Ἁ ’ 3 

Θεοῦ, λέγοντός τε σαφῶς, “ ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου" 
Ὑ “ 3ΔλᾺ Ἁ "Ὁ 

εἶτα συνῆκεν εὐθὺς, ὡς ἐνειστήκει καιρὸς τοῦ μεταπλάττεσθαι ἃς 
ὃ “ Ἁ γλῳ 9 Α ’ ς δέ “ [4 9 9 7) 

εἶν πρὸς ἀλήθειαν τὰς σκιάς. ἡ δὲ γε τῶν τύπων εἰς ἀλήθειαν 
’ 9 [ἀ “ 3 Α Α 3 ’ 4 

μεταφοίτησις, ἀποπεραίνει μᾶλλον αὐτοὺς, καὶ οὐ καθάπερ οἱον- 
’, 3. "“ , 3 , 4 2 .» 3. ἃ ἃ ς 

ταὶ τινες εἰκῇ τεθειμένους ἀποφήνειεν ἀν οὐκοῦν οὐ ποτὲ μὲν ὃ 
΄ Ν . ι͵ ν νι Ὁ Ν᾿.» 

νομοθέτης καθαρὸν οἷδε τὸν σῦν, ἤγουν τὰ ἕτερα, ποτὲ δὲ οὐχί 
3.4.3 ἮΝ ζ γ΄ 2,» 2 Μ-ΥἉἬ , ον ν" 
ἀλλ᾽ οἶδεν εὖ γεγονότα οὐκοῦν εἰ καὶ μὴ πρόσεστιν υσι τὸ μαρυ- 30 

ἄρῃ Ἃ Ύ . “ 3 4 κᾶσθαι τυχὸν, ἀλλ᾽ οὖν οὐκ ἀκάθαρτον ἐδωδιμοὸν δὲ μᾶλλον ἐστὶ 
, νι Ποὺ, 27 2. 347) Ἶ ΄ ᾽ 

τὸ ζῶον κατὰ μίαν" εἰ δέ τινας κατ᾽ οὐδένα τρόπον, τόγε ἧκον εἰς 
(δι , Ὲ ΄ Ν ς ΨΚ ες »Ὅ ν δ ᾽ “ 
ἐδιαν φυσιν᾽ τυποι γὰρ, ὡς ἔφην, ὁ νόμος, καὶ σκιαί μέχρι καιρὸν 

’ 9 ’ διορθώσεως ἐπικείμεναι. 

Υ διάτο τόὀηττῆσθαι Οοά. 
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Τοῖ Χρνυσοστόμονυ. Δοκεῖ μὲν πρὸς αὐτὸν λέγεσθαι ἡ φωνὴ, 

τὸ δὲ πᾶν πρὸς ᾿Ιουδαίους λέγεται" εἶ γὰρ ὁ διδάσκαλος ἐπκετιρκξ- 
ται, πολλῷ μᾶλλον οὗτοι" ἡ οὖν γῇ τουτέστιν ἡ σινδὼν, τὰ δὲ ἐν 
αὐτῇ θηρία οἱ ἐξ ἐθνῶν τὸ δὲ “ θῦσον καὶ φάγε," ὅτι κἀκείνοες 

δεῖ προσιέναι" τὸ δὲ τρίτον τοῦτο γενέσθαι τὸ βάπτισμα. ς 

Ἃ ὁ Θεὺς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου. 
Εἰρηναίου. Τοῦ Πέτρον τὴν ἀποκάλυψιν ἰδόντος, ἐν ἥ ἡ 

οὐράνιος εἶπεν αὐτῷ φωνὴ, “ ἃ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου"" 

τοῦθ᾽ ὅτι διὰ τοῦ νόμον μεταξὺ καθαρῶν καὶ ἀκαθάρτων διαστείλας 

ὃ Θεὸς, οὗτος κεκαθάρικε τὰ ἔθνη διὰ τοῦ αἵματος τοῦ παιδὸς το 

αὐτοῦ, ὃν καὶ ὁ Κορνήλιος ἐσέβετο. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Πολλὴ ἡ τόλμα' διατί ἀντεῖπε; ἕνα μή 

τις εἴπῃ ὅτι ἐπείραζεν ὃ Θεὸς ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Αβραάμ᾽ διὰ τοῦτο 

φησὶν, οὐχὶ ἀντιλέγων ὥσπερ οὖν καὶ πρὸς τὸν Φίλιππον ἔλεγε 
“πόσους ἄρτους ἔχετε" οὐχ ἵνα μάθη, ἀλλὰ πειράζων αὐτόν" καὶ τς 

μὴν αὐτός ἐστιν ὁ περὶ καθαρῶν καὶ ἀκαθάρτων διαλεχθεὶς ἀν- 
θρώπῳ᾽ ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ τετράποδα ἦν, καὶ οὐδὲ οὕτως ἤδει. 

ιό Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς" καὶ ἀνελήφθη τὸ σκεῦος 
εἰς τὸν οὐρανόν. 

Ἀμμωνίου. Τὸ τῆς Τριάδος δείκνυσιν αὐτῷ τὸ ἀληθὲς τῆς 1ο 
ὀπτασίας" ὥσπερ καὶ ἡ εἰς Τριάδα πίστις τὴν ἀληθὴ θεοσέβειαν 
παρίστησιν. 

1 ὩὉςς δὲ ἐν αὐτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος, τί ἂν εἴη τὸ 
ὅραμα ὃ εἶδεν, ἰδοὺ, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ 
Κορνηλίου, 2Ὁ 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Εὐκαίρως ἔρχονται οἱ ἄνδρες τὴν ἀπορίαν 
λύοντες" ἐπεὶ καὶ τὸν Ἰωσὴφ πρότερον εἴασε θορυβηθῆναι ὁ Χρι- 
στὸς, καὶ τότε τὸν ἄγγελον πέμπει" εὐκόλως γὰρ ἡ ψυχὴ δέχεται 

τὴν λύσιν, πρότερον ἐν ἀπορίᾳ γενομένη οὔτε πρὸ τούτου, ἀλλὰ 
περὶ τὸν καιρὸν καθ' ὃν ἠρώτησαν εἰ ἐκεῖ ἐξενίζετο. 10 

Διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος, ἐπέστησαν 
ἐπὶ τὸν πυλῶνα" 

Τοῖ αὐτοῦ. Ἅτε ὡς εὐτελῆ οἰκίαν κάτωθεν ἐπυνθάνοντο, τοὺς 
γείτονας ἠρώτων. 
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18. Καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο, εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλού- 

τὸ μενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. τοῦ δὲ Πέτρου διανοου- 

20 

Ἅ1 

22 

», σ΄ο ’ὔὔ Ν “» ϑ. ».“" 

μένου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπε τὸ Πνεῦμα αὐτῷ, 
Τοῦ αὐτοῖ. Καὶ πάλιν τοῦτο ἀπολογία Πέτρον πρὸς τοὺς 

μαθητὰς, ἵνα μάθωσιν ὅτι καὶ διεκρίθη καὶ ἐπαιδεύθη μὴ διακρί- 5 
νεσθαε. 

3 ’ 7 “ 9 ΩΝ Δ ε “᾿ 9 “ 4 Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι οὐ δεῖ τινὰ ἑαυτῶ αὐθεντεῖν καὶ 

καινοτομίας εἰσάγειν ἐν τῇ πίστει" ὅπον μετὰ ὀπτασίαν ὃ Πέτρος 
“- ᾽’ Φ ΜΠ “ ϑ8ἉΧ “ “ο τοσοῦτον διηπόρεις ὥστε καὶ Πνεῦμα αὐτὸν προτρέψασθαι" δεῖ 

οὖν καὶ θείας προτροπῆς ἐν τοῖς δοκοῦσι παρὰ κανόνα γίνεσθαι, ὡς το 
Ἀν “4 Ν “Ὁ ’ ΄ ’ : κυ 

καὶ ἄνω ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος Φιλίππου σεσημείωται" ὃν εἶπον 

διάκονον ὄντα μὴ δύνασθαι δίχα ἀνάγκης βαπτίζειν. 
3 Ά, ν» σι “-« αῳσ.οἝο ἢ, ΝΛ 3 Ν ᾽’ 

Ιδου, ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσί σε' ἀλλὰ ἀναστὰς κατά- 
, Α » κα Α , Ψ 

βηθι, καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινόμενος" ὅτι 
323." , 3 ᾽’ 

ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. 

Τοῦ Χρνυσοστόμου. Πολλὴ τοῦ Πνεύματος ἡ ἐξουσία' ὃ γὰρ 
τοιεῖ ὁ Θεὸς, τοῦτο λέγεται τὸ Πνεῦμα ποιεῖν ὁ μὲν γὰρ ὥγγε- 

λος οὔχ, ὀὕτως" ἀλλὰ πρῶτον εἶπεν, “ αἱ εὐχαί σὸν καὶ ἐλεημο- 
“ σύγαι σου" ἵνα δείξη ὅτι ἐκεῖθεν ἀπέσταλται" τὸ δὲ Πνεῦμα 
οὔχ, οὕτως" ἀλλ᾽ ὅτι “’ αὐτοὺς ἐγὼ ἀπέσταλκα." 

Τοῦ αὐτοῦ. Καὶ οὐκ εἶπε, διὰ γὰρ τοῦτο δραμά σοι ὠφθη' 
ἀλλ᾽ “ἐγὼ αὐτοὺς ἀπέσταλκα"" οὕτω δεῖ τῷ Πνεύματι πείθεσθαι, 
3λ . 9 “ ψ φῳ , “ ’ 2 ““ εὐθύνας οὐκ ἀπαιτοῦντα᾽ ἀρκεῖ πρὸς πᾶσαν πληροφορίαν τὸ ἀκοῦ-- 

σαι παρ᾽ αὐτοῦ" τόδε ποιῆσον' τόδε πίστευσον" μηδὲν πλέον. 

15 

20 

Καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀπεσταλ.-- ἧς 
, 235.ϑΝ ᾿ “-- 4 ΣΙΝ φ φ 4 9 ᾽ 

μένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου πρὸς αὐτὸν, εἴπεν, ἰδοὺ ἐγώ 
εἰμι ὃν ζᾧγτεῖτε" τίς ἡ αἰτία, δὲ ἣν πάρεστε ; 

Τοῦ αὐτοῦ. Εἶδε στρατιώτην" εἶδεν ἄνθῥωπον' οὐκ ἐφοβήθη 

λοιπὸν, ἀλλὰ πρότερον ὁμολόγησας αὐτὸς εἶναι καὶ ζητήσας, τότε 
Ἧ 3 » 4 ὰ "4 ,Ὶ ἰος . Γ Ν 3 » 

τὴν αἰτίαν πυνθάνεται" να μὴ νομισθῇ διὰ τοῦτο τὴν αἰτίαν 30 

κυνθάνεσθϑαι, ὡς δὴ θέλων ἑαντὸν κατακρύψαι" ἵνα ἂν μὲν εὐθέως 
, ν Δ. Ἀ ' κ σ , ἢ 7 

κατεπείγει, καὶ συνεξέλθη ἄν δὲ μὴ, ἵνα ξενίση εἰς τὸν οἶκον 

αὐτούς. 

Οἱ δὲ εἶπον, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος 
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’᾽ Ν Ἁ ὔ ’  Ψ 

καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν, μαρτυροὐυμενὸς τε ὕπο ὅλου 
“ΟΝ, “΄ 3 

τοῦ ἔθνους τῶν ᾿Ἰουδαίων. 
Τοῦ αὐτοῦ. Λέγουσι τὰ ἐγκώμια, ὥστε πεῖσαι, ὅτι καὶ ἄγγελος 

ΑΥ 3 τος Ω { δ» ΝΥ ͵ ο ἐρ “ῳ.. 3 λ. ὃ ὃ σε 

ὥφθη αὐτῷ" ὅρα πόθεν ἡ ἀρχὴ γίνεται τῶν ἐθνῶν ἀπὸ ἀνδρὸς εὑσε- 
φω ΦΦ ν- Ὁ ’ ᾿ βοῦς ἀξίον φανέντος ἀπὸ τῶν ἔργων εἰ γὰρ καὶ τοῦτο γέγονε, καὶ 5 

“ “ » νὸν" . “ ΄, ὅμως σκανδαλίζονται, εἰ μὴ τοῦτο ἦν᾽ τί οὐκ ἂν ἐγένετο ; ὅρα πόση 

ἀσφάλεια, ὥστε μηδὲν αὐτοὺς παθεῖν δεινόν. 
Ἁ ’ ’ ᾿Εχρηματίσθη ὕπο ἀγγέλου ἁγίου, μεταπέμψασθαί σε 

, φ “"- δι ’ Ἧ ΄“ 

εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρα σοῦ. 

Τοῖ αἰτοῦ. Μὴ καταφρονήσης" οὐχ ὡς καταφρονῶν ἔπεμψεν, ῖο 

ἀλλ᾽ ἐκελεύσθη οὕτως. 

ἘΞ Ὅτι μετασταλεὶς ὁ Πέτρος ἦλθε πρὸς Κορνήλιον. 
’, 3 Εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισε. 

Τοῦ αὐτοῦ. Μετὰ παρρησίας λοιπὸν καὶ συνδιαιτᾶται, καὶ 

ἦλθον σὺν αὐτῷ ἄλλοι. 15 
“ ’ Ἁ ᾽ σι δ 3 “ 

Τῇ ἐπαύριον ἀναστὰς ὃ Πέτρος ἐξῆλθε σὺν αὐτοῖς" 
7 ΄“ 3 ΄ » ἈΝ 37’ ΄ 3. ἧς 

24 καί τινες τῶν ἀδελφῶν ἀπὸ ᾿Ιόππης συνῆλθον αὐτῷ 
“- ’ ἴω Ἁ ’᾽ 

καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον εἰς τὴν Καισάρειαν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Καλῶς πρότερον φιλοφρονεῖται τοὺς ἂν- 
Υ̓͂ δ Ν ᾽ ὟΝ 4 9 “ςφ φὰ ’᾽ δ δρας, ἅτε ἀπὸ καμάτου ὄντας, καὶ οἰκειοῖ ἑαυτῷ" καί τινες ἔρχον- 10 

9 3ϑ “ Α “᾿ “Ὁ ΙΝ 

ται μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ τοῦτο οἰκονομικῶς, ὥστε εἶναι μάρτυρας μετὰ 
“ μά 9 ω ’ ’ ταῦτα, ὅταν ἀπολογεῖσθαι δέη Πέτρον. 
Τοῦ ατἰτοῖ. Εἰπίσημος ἦν ὃ ἀνὴρ, καὶ ἐν ἐπισήμῳ πόλει τυγ- : μ νὴρ, ἥμῳ πόλει τιν 

“"- Ἁ “Ὁ 

χάνων᾽ διὰ τοῦτο πάντα γίνεται" καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀρχὴν 
, Ν , . ὅλ» σ ᾿ 5... ΄ ᾽ 

λαμβάνει τὸ πράγμα" οὐχί ἐν ὕπνῳ ὠφθη, ἀλλ εἐγρηγορότε" ἐν 13 

ἡμέρᾳ, περὶ ὥραν ἐνάτην οὕτως αὐτῷ προσεῖχεν. β 
, ὔ μι ζω ’ Ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς, συγκελεσα- 

Α “᾿ ε] σ΄ Ὶ 

μένος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ, καὶ τοὺς ἀναγκαίους φί- 

λους. 

Τοῦ αἰτοῦ. Τὸν φίλου τοῦτο θεοσεβοῦς, ἐν τοῖς τοιούτοις ἀγα-30 

θοῖς πάντων ποιεῖσθαι κοινωνοὺς τοὺς ἀναγκαίονς φίλους" εἰκότως 

οἷς ἐθάρρει ἀεὶ περὶ τοιούτων ὄντος αὐτῷ τοῦ ἀγῶνος" φοβούμενος ἄρρ ρ ς αὐτῷ τοῦ ἀγῶνος μενο 
 - Ν 9 ’ " Ἁ ΝΥ ,. , Ἁ ΩΣ . , 

τοῖς ἄλλοις ἐγχειρίσαι. ἐμοὶ δὲ καὶ φίλοι καὶ συγγενεῖς παρ᾽ αὖ- 
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τοῦ δοκοῦσιν εὐωχεῖσθαι" ὅρα πῶς ἐπίστευσεν ὅτι πάντως ἥξει ὁ 

Πέτρος. 
Ἁ ΄ δι ’ 

5. ὭὩς δὲ ἐγένετο εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας 
ϑ. “͵ἐ1ς ’ὔ Ν 53. Ἃ “ ἢ 

αὐτῷ ὁ Κορνήλιος, πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας, προσεκυνὴη- 

σεν. ϑ 

Τοῖ αὐτοῖ, Τοῦτο καὶ τοὺς ἄλλους παιδεύων, καὶ τῷ Θεῷ εὐ- 

χαριστῶν, καὶ τὸ ταπεινὸν αὐτοῦ ἐνδεικνύμενος. 
, 4 Ἁ ’ ’ 

Ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, ἀνάστηθι, καὶ 
,. διε ΄ σὰ 

27 ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι’ καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθε: 
νι, ε»ἵἤἢ “ ’ 

καὶ ευρίσκει συνεληλυθοτας πολλοὺς. 1ο 

Τοῖ αἰτοῦ. “Ὅρα πῶς πρὸ τῶν ἄλλων τοῦτο αὐτοὺς παιδεύ- 
Ν 7 Ν 9 7 ουσι, μηδὲν μέγα περι αὐτὸν φαντάζεσθαι. 

3 “4 353. Ὁ ᾽ 6 σω 3 9. 9 ΄σω Ἀμμωνίου Εἰ ὁ Πέτρος ὁ τοσοῦτος οὐκ ἠνέσχετο τοῦ προσ- 
πεσόντος αὐτῷ, ἶσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Κορνηλίῳ, καὶ ταῦτα ἔτι ὄντι 
- φ“ ’ ο-εὋε 8 “. Α “ ο, 3 4 
εδνικῷ, τί δεῖ εἰπεῖν περὶ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων :; [δ 

4 Ἁ .. σι ’ὔ ’ ’ 
ὃ "Κφη τε πρὸς αὐτοὺς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν 

3 σι ΓᾺ ’ 

ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσεύχεσθαι ἀλλο- 
: [2 

φύλῳ. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα εὐθέως περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλαν- 

, 7 Ἁ 4 μά ’ 3 οἊ 3 4 

θρωπίας διαλέγεται" καὶ δείκνυσιν ὅτι μεγάλα αὐτοῖς ἐχαρίσατο 20 
μὲ ’ λἊ ΩΝ ς “ ΝΑ ’ ’ ν ’ Ξ ὃ Θεός" καὶ ὅρα πῶς ὁμοῦ καὶ μεγάλα φθέγγεται, καὶ μετριάζει 

οὐ γὰρ εἶπεν, ἄνθρωποι, μηδενὶ καταξιοῦντες κολλᾶσθαι ἤλθομεν 
τρὸς ὑμᾶς, ἀλλάγε, ὑμεῖς ἐπίστασθε, ὃ Θεὸς τοῦτο ἐκέλευσε παρά»- 
νομὸν εἶναι κολλᾶσθαι ἣ προσεύχεσθαι ἀλλοφύλῳ. 

Ἁ ἌἍ ’᾽ Καί μοι ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον 55 
’᾽ 

λέγειν ἄνθρωπον. 

ΕἸρηναίου. Διὰ τῶν λόγων τούτων σημαίνων ὅτι οὐκ ἂν ἔπε- 
’ 4 3 Ν᾿ 3 Ἁ ’ . 4 , δὲ Ἁ 4 πρρεύετο πρὸς αὐτοὺς, εἰ μὴ κεκέλευστο᾽ ἴσως γὰρ οὐδὲ τὸ βά- 

κά ᾿ “Φ » 9. .ν 3 δ “ ’ “ πτισμα οὑτως εὐχερῶς ἔδωκεν αὐτοῖς, εἰ μὴ τοῦ Πνεύματος τοῦ 
ζ ἤ ῷ 

Αγιου ἐπαναπαύοντος Σ αὐτοῖς, προφητεύοντας αὐτοὺς ἀκηκόει" 30 
, 

καὶ διὰ τοῦτο ἔλεγε “ μή τις τὸ ὕδωρ κωλύσαι δύναται τού- 

Σ Ἰποοτῖδ βοσὶρίυτε 6βὶ νοχ, οἵ ἔοσβ. ἐκαναγέντος βοτῖρεὶ! ἐγασίυ3. 
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ἐς χρυς, οἰτινες τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς 1" πεί- 
σ Α ΄ Ἁ ᾽’ Η͂ 4 Α Ἃ Ὁ 

θων ἄμα τοὺς συμπαρόντας καὶ σημαίνων, ὅτι εἰ μὴ τὸ {Πνεῦμα 
λῦῪ 9 3 ᾽ ᾿. 3 ’ φ ᾽ 3 Ν διῷ 

τὸ Ἅγιον ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπκαναπέκαυντο, ἦν ὃ κωλύσων αὐτοὺς τοῦ 

βαπτίσματος. 
89 ’ Υ͂ .Ὶ ΄ Α ’ ἕΥ͂ «“ω φ΄ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “ἵνα μηδεὶς οὕτω τὴν χάριν ἔχη, ταῦτά 5 

φησιν ἵνα μὴ δόξη κολακεύειν αὐτόν. 
Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε τῷ Χρι- 

στιανῷ λαῷ, μηδένα ἄνθρωπον κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν, ἀλλὰ 
“ ,ν οῳ κ4 3 Υ̓͂ . ΄ 5 συνεῖναι αὐτοῖς" ἅτε ἐλπίδα ἔχοντες τοῦ πιστεύειν μάλιστα εἰς 

τὸν Χριστόν. 10 

29 Διὼ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. 
ΝΜ . “ μά ΄ ᾿ “ 4 , ’, 
[να μὴ νομίσωσιν ὅτι παρανομία ἣν τὸ πρᾶγμα, μὴ δὲ νομίση 

3 .»Ἂν ε-2η:εε», τος ὃ: :ἀἌψὌσκρς τῷ “- ’, 
ἐπειδὴ ἄρχων ἦν διὰ τοῦτο ὑπήκουσεν ἀλλὰ τὸ πᾶν τῷ Θεῷ λογί- 
σωνται. οὐ μόνον κολλᾶσθαι ἀλλ᾽ οὐδὲ προσέρχεσθαι ἐξῆν. 

Πυνθάνομαι οὖν, τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με. 15 

Τοῦ αὐτοῖ. Ἤδη τὸ πᾶν ὁ Πέτρος ἤκουσε καὶ παρὰ τῶν 
.᾿ 3 Ἁ ᾿ [2 3 ΝΛ « δῷ λέ 

στρατιωτῶν, ἀλλὰ πρῶτον βούλεται αὐτοὺς ὁμολογῆσαι, καὶ υὑκευ- 

θύνους ποιῆσαι τῇ πίστει" ἤκουσε γὰρ παρὰ τῶν στρατιωτῶν. 

30 Καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη" ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι 
ἰφὺ Ψ 

ταύτης τῆς ὦρας, ἤμην νηστεύων, καὶ τὴν ἐνάτην ὥραν 30 

προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου. 
“Τὴν ἐνάτην ὥραν," φησὶ, “ προσευχόμενος," τί ἐστι τοῦτο ; 

9 ᾿Ὶ φϑω 3 Φ φ ’ φ “Φ ’ 4 ᾽ Α ΓΥὶ 

ἐμοῖ δοκεῖ καιροὺς οὗτος ὡρικέναι ἑαυτῷ βίον ἀκριβεστέρον" καὶ ἕν 
τισιν ἡμέραις" διὰ γὰρ τοῦτο εἶπεν “ ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας" ὅρα 

πόσον ἐστὶν εὐχή" ὅτε ἐπέδωκεν εἰς εὐλάβειαν, τότε φαίνεται 15 
ϑοω ΩΨ Ψ ’ ς » νὰ 9 οὖ θ φ ᾽ 

αὐτῷ ὁ ἄγγελος. αὑτὴ μία ἡμέρα, καὶ ἣν ἀπῆλθον οἱ πεμῴφθεντες 

παρὰ Κορνηλίου, μία" καὶ ἣν ἦλθον, μία καὶ τετάρτη ἐφάνη ὡσεὶ 

τρίτην ὥραν μεθὴ ἣν προσηύξατο. 
8 Ν») ΝΟ» 4, 2. ἢ ’ὔὕ 3 3 “ “ 
Καὶ ἰδου, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, 

’ 

41 καὶ φησί. 39 
Τοῦ Χρυσοστόνοι. Οὐ λέγει ἄγγελος" οὕτως ἐστὶν ἄτυφος. 

8 Καὶ ὁ Πέτρος ἐμφανὴς γενόμενος νύκτωρ τοῖς ἀδελφοῖς ὑπεχώρησεν. Μαὶε 
δοο ἴοοο Βυηςσ δϑοιϊοη δ εἰταϊπι ροπὶς Οοάσχ. 
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Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ, καὶ αἱ ἐλεημο- 
ϑσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: πέμψον οὖν 

εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα, ὃς ἐπικαλεῖται 

Πέτρος" οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, παρὰ 
433θαλάσσαν" ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι. ἐξαυτῆς οὖν 5 

ἔπεμψα πρὸς σέ σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. 
Τοῦ Χρνυσοστόμου. Ἵἵνα δείξη ἑαυτὸν ἄξιον ὄντα' ἐπειδὴ 

εἶχεν, “ ἐπίστασθε ὡς ἀθέμωτόν ἐστιν ᾿Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι, ἢ συνεύ- 

“χεσθαι ἀλλοφύλῳ" οὐκ ἔστι τοῦτο κενοδοξίας" “πάντες ὑμεῖς ᾿ 

“ ἐκίστασθε," φησὶ, καὶ τὴν ἐκείνων κατεγγνήται γνώμην. Ιο 

Νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πάρεσμεν 

ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ Κυρίου. 

Τοῦ αὐτοῦ, Ὅρα ὅση πίστις" ὅρα ὅση εὐλάβεια' ἥδει ὅτι 

οὐδὲν ἀνθρώπινον εἶπε Πέτρος" ὅτι ὁ Θεὸς ἔδειξέ μοι, φησί" λέγει 
λοιπὸν οὗτος, ““ πάρεσμεν ἀκοῦσαι τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ 15 
“ Κυρίου." 

Τοῦ αὐτοῦ." Οὐχὶ ἐνώπιον ἀνθρώπου ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ" οὕτω δεῖ 
τροσέχειν τοῖς τοῦ Θεοῦ δούλοις" εἴδετε διάνοιαν διεγηγερμένην᾽ 
εἴδετε πῶς ἄξιος ἣν πάντων τούτων. 

34. Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα αὐτοῦ εἶπεν ἐπ᾽ ἀλη- 1ο 
θείας καταλαμβάνομαι. 

Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδοίνων. Τρανῶς σημαίνει ὅτι 

ὃν πρότερον Θεὸν ἐφοβεῖτο ὃ Κορνήλιος, τὸν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν 

προφητῶν κατηχεῖτο, δ ὧν καὶ τὰς ἐλεημοσύνας ἐποίει, οὗτος 

ἐπ᾿ ἀληθείας ἐστὶ Θεός" ἔλειπε δὲ αὐτῷ ἡ τοῦ Ὑἱοῦ γνῶσις. 25 

Ὅτι οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεὺς, 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τουτέστιν ἄν τε ἀκρόβυστος ἢ ἢ, ἂν τε 

ἐμπερίτομος τί οὖν φησι: δεκτὸς αὐτῷ ἐστὶν ὃ ἐν Περσί (δε; ἂν 
ἢ ἄξιος’ ταύτη δεκτός ἐστι τῷ καταξιωθῆναι τῆς πίστεως" τὸν 
ἐξ Αἰθιοπίας εὐνοῦχον οὐ περιεῖδε τί οὖν ἂν εἴποι τις περὶ τῶν 30 

θεοσεβῶν τῶν περιοφθέντων ; ; οὐκ ἔστι τινὰ περιοφθῆναί ποτε" ὁ δὲ 
λέγει τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐδένα ἀπκωθεῖται. 

Ὀ 8,1. Ὁ ἐνγπερίτομος (οὐ. 

Β Ὁ 
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Τοῦ αὐτοῦ. Τουτέστιν οὐ προσώπων ποιότητα, ἀλλὰ προγμά- 

τὼν ἐξετάζει διαφοράν. 
Τοῦ αὐτοῖ. Ὡς ὅταν λέγῃ ΤΙάΡλθρ; “4 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ 

“ νόμον ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμον ποιῇ," καὶ δόγμα τίθησι καὶ 
πολιτείαν εἰ γὰρ μάγους οὐ περιεῖδεν, οὐδὲ Αἰθίοπα, οὐδὲ λῃστὴν, 5 

οὐδὲ πόρνην, πολλῷ μᾶλλον τοὺς ἐργαζομένους δικαιοσύνην καὶ 

βουλομένους πάντως. 
Τοῦ λύτοῖ. Προσίετα; γὰρ ἅπαντας τοὺς τῶν ἀγαθῶν ἐκιτη- 

δευμάτων ἐργάτας ὃ φιλαρέτας ἡμῶν Χριστός. 

35 Ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζό- το 
μενος δικαιοσύνην, δεκτός αὐτῷ ἐστι. 

᾿Εὰν προσδράμη τῷ βαπτίσματι τῷ θείῳ, ἀποστὰς τῆς προτέ- 

ρᾶς πλάνης, ἤγουν τῆς προλαβούσης. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τὴν πᾶσαν φησὶν ἀρετὴν ἐν τάξει ἀπερ- 

ριμμένων εἶναι. 15 

Ἀμμωνίου. Πρὸ τοῦ οὖν δέξασθαι ἢ τὸν δικαιοπραγοῦντα διὰ 

τῆς εἰς ἑαυτὸν πίστεως ὁ Χριστὸς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ πιστεύ- 

ση" τοῖς θείοις καὶ ἀληθίνοις δόγμασιν, ἀπρόσδεκτος ὧν, οὐκ 

εἰσέρχεται εἰς τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν. 

46 Τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, εὐαγγε- 30 
λιζόμενος εἰρήνην διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, οὗτός ἐστι πάν- 

4γ)των Κύριος" ὑμεῖς οἴδατε τὸ ῥῆμα τὸ γενόμενον καθ᾽ 

ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ 
τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν ᾿Ιωάννης. 

Τοῦ Χρυσοστόμονι. Ταῦτα λέγει καὶ διὰ τοὺς παρόντας" ἵνα 29 

καὶ ἐκείνους πείσῃ" διὰ τοῦτο ἀναγκάζει τὸν Κορνήλιον εἰπεῖν" καὶ 

δίδωσιν αὐτοῖς τοῖς νἱοῖς Ἰσραὴλ τὸ ἐξαίρετον. 

48 ησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρὲτ, ὃν ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὺς 
Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ δυνάμει. 

3 93 Α Ἁ 
ἘΞ ἀνεπιγράφου. Ἐπειδὴ ἐκένωσεν ἑαυτὸν, και παραπλησίως 30 

Ὁ δέξαι ρτίην. τλδῃ. οοΥγ. ροβῖθα δέξασθαι. ᾿ γί, Ἰ8ῃ. πιστεύσῃ 
ἀοΐπ σοττ. αἰϊαᾳ. πιστεύσει. ἵἴμερ. κἂν πιστεύσῃ. 
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ἡμῖν μέτεσχεν αἵματος καὶ σαρκός" καὶ ταῦτα ἅτερ ἔχει κατὰ 
φύσιν ὡς Θεὸς, λαμβάνειν λέγεται διὰ τὸ ἀνθρώπινον" δέχεται γὰρ 

οὐχ ἑαυτῷ, μᾶλλον δὲ καθ᾿ ὃ Θεὸς Λόγος ἐστίν' ἴδια γὰρ ἦν αὖ- 

τοῦ ἀλλ᾽ ἡμῖν ὡς ἐν ἀπαρχὴ δι᾿ ἑαυτοῦ. 
Διδέμου. Ἰστέον ὡς ἡ τάξις ἡ κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῆς 5 

προφορᾶς, οὐ πάντως ἕπεται τῇ τῶν σημαινομένων πραγμάτων 

ἁρμονίᾳ" εἰ καί ποτε συμπίπτει τοῦτο" διὸ καὶ ἃ πραττόμενον ἐν 
“ “σῷ ϑῳῷ ’ Φ᾿ “" Ὁ Α ΩΣ . δ τῇ προφορᾷ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται τὸ Πνεῦμα, οὐ δεῖ 

ομίζειν ὅτε οὕτω καὶ τὰ σημαινόμενα ἔχει" ἅμα γὰρ καὶ ἀδιαί- 
ρετον φρονοῦντες εἶναι τὴν Τριάδα, οὐδὲ περὶ οὐσιώδους διαφορᾶς το 
᾿ “. “ὁ 4 . ’ τω 4 4 . 
νοοῦμεν" τῷ μὴ ἐκ διαφόρων συμπληροῦσθαι τὸν []ατερὰ καὶ 

τὸν Ὑἱὸν, ἢ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διὸ κἂν λέγηται ὁ Ναζωραῖος 

Ἰησοῦς, ὁ ἐκ τῆς παρθένον κνηθεὶς, κεχρίσθαι Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ 

δυνάμει, οὐχ, ἕτερόν τι ἐκ τῆς λέξεως μανθάνομεν, ἣ ὅτι Πνεύ- 
ματος Ἁγίου καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως ἐπισκιασάσης αὐτῇ, να τς 

, ᾿Ν 3 ,. ὃ ν 4 ᾿ 9.2 τέκῃ τὸν ᾽᾿Εμμανονήλ᾽ φαμὲν οὖν τὸ κνηθὲν μὴ ἐξ ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ ἐκ 

Πνεύματος Ἁγίου, καὶ τῆς τοῦ ὝΨιίστον δυνάμεως γεγονέναι. 

Ὡς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς κατα- 
δυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 

Τοῦ Χρνυσοστόμου. Εἰντεῦθεν δείκνυσι πολλὰς πηρώσεις λο 

διαβολικὰς, καὶ διαστροφὴν σωμάτων ὑπ᾽ ἐκείνου γεγενημένας, 
ὥσπερ καὶ ὃ Χριστὸς ἔλεγεν. Ἦν γὰρ καὶ τὰς ψνχὰς τῶν ἀν- 
θρώπων δι' ἀπιστίας πεδήσας ὁ Σατανᾶς, καὶ τὰ σώματα λωβη- 

σάμενος, κατὰ τὸ, “ ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὐκ ἔστιν ὁλοκληρία." 

38. Ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάν- ας 
τῶν ὧ » ’ 9 “- ΄ σ΄ Ἶ υὸὃ ’ ν.» 

» επτοιῆσεν ἐν Τῇ χώρᾳ Τῶν ουθαιὼν καὶ ἐν 

Ἵ , , ἃ . » κα , 2. ἡ 7 ᾿ 
ἐρουσαλήμ᾽ ὃν καὶ ἀνεῖλον, κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου 

ἀοτοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρεν τῇ τρέτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωκεν αὐ- ; 5. ἤγειρεν Τῇ ΤΡΙΤΏ Ἡμέρᾷ, 
3 ΄- 

τὸν ἐμφανῆ γενέσθαι. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πάλιν τὰ ταπεινά. Καὶ μεθ᾽ ἕτερα---“Οτε 30 

ἔδειξεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἀπέσταλται, τότε λέγει ὅτι ἀνηρέθη" ἵνα 
μή τι ἄτοπον φαντασθῆς. ὁρᾶς αὐτοὺς οὐδαμῶς κρύπτοντας τὸν 

ἃ 1,6ρ. νἱά. κἄν. 

ΒΌ 2 



1838 ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α Χ.4ι:. 

“ ἉἭ 

σταυρόν ἀλλὰ μετὰ τῶν ἄλλων τιθέντας, καὶ τὸν τρόπον, ““ ὃν καὶ 

“ ἀνεῖλον, φησὶ, “ κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου." 
δ ζω ΄σὸ 9 Ἁ ’ ΄“ 

4ιτ Οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειρο- 
΄ «.« ον ξ΄» εἰ “σι 

τονημένοις ὕπο τοῦ Θεοῦ, ἡμῖν, 
φῳ φ᾿ ᾿ 

Τοῦ αἰτοῖ. Καίτοι γε αὐτοὺς αὐτὸς ἐξελέξατο ἀλλὰ καὶ 5 
“ ΓΣ 7) “Ὁ “ ἐς “υ ᾽ 49 ΄σι. "ἢ τοῦτο ἀνατίθησι τῷ Θεῷ, “ τοῖς προκεχειροτονημένοις" φησίν ὅρα 
᾿ .. » ἡ “ιτ, ΄, . 2 .ὉΣ» » 

πόθεν τὴν ἀνάστασιν βεβαιοῦται" διατί μηδὲν ἀναστὰς ἐποίησε 
“. δ 2.3}. ΝΥ “ ΆΨΨΨ.ΟΙ , σημεῖον, ἀλλ᾽ ἔφαγε καὶ ἔπιεν ; ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνάστασις μέγα ση- 

μεῖον ἦν ταύτης δὲ οὐδὲν οὕτω σημεῖον ὡς τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν. 
ει ’, 3 Ἁ “ ω φ αν 9. Ν᾿ διαμαρτύρασθαι" φησὶ, φοβερῶς" ἕνα μὴ ἔχωσιν εἰς ἄγνοιαν κατα- τὸ 

᾿ . » Υ7 τ » , » εὐ “ ο, 3...» ἃ 
πεσεῖν" καὶ οὐκ εἶπεν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὃ Ὑἱος τοῦ Θεοῦ" ἀλλ᾽ ὃ 

μᾶλλον αὐτοὺς ἐφόβει, ἢ καιρία κατασκευὴ ἡ ἀπὸ τῶν προφητῶν" 
,ὔ Α ΎὝ 9. ῳ. Ο “- ’ 2 ’ μεγάλην γὰρ δόξαν εἶχον ἐκεῖνοι. ὅτε τῷ φόβῳ κατέσεισε, τότε 

9 ’ Ν ’ 3 3 3 ΩΝ ΄ 3 Α 4 »ὦὉὦ΄ὦ 

ἐπάγει τὴν σνγχὼώρησιν, οὐ παρ αὑτοῦ λεγομένην, ἀλλὰ παρὰ τῶν 

προφητῶν. 1 
ψ ᾿ Νν " Φ “᾿ 4 4 

Οἵ τινες συνεφαγομεν καὶ συνεπίομεν αὑτῷ, μετὰ τὸ 
΄. ιΝ 3 “ ΝΥ ζὔ ς «“ι ’; 

42 ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν' καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κη- 
΄ὰ “Ὁ Ν ’ 4 95 3 ε ρυξαι τῷ λαῷ, καὶ διαμαρτύρασθαι, ὅτι αὑτὸς ἐστιν ὃ 

’ Ν ΄΄ι ΄- Ν ΄ ΄σ΄ιὶ 

ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 
ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚύΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙ͂ΑΣ ΕΚ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ ΑΝΑ- 20 

ΣΤΑΣΙΑΝ διάκονον ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Καὶ μὴν καὶ καινὴν βρῶσιν 
9 » Ν , , ἣΝ 7 3. ὦ - συνέφαγεν, οὐ κατὰ τὴν προτέραν τάξιν ἣν συνήσθιεν αὐτοῖς καὶ 

συνέπιε πρὸ τῆς ἀναστάσεως. τότε γὰρ κατὰ πάντα χωρὶς ἅμαρ- 

τίας ὁμοιωθεὶς ἡμῖν, ἤσθιε καὶ ἔπινε καθάπερ ἡμεῖς" ἑκὼν ἐνδιδοὺς 
τῇ σαρκὶ τὴν τῆς τροφῆς χρείαν ἐπιζητεῖν διὸ καὶ τὸ τῆς πεινῆς 25 

βουλόμενος προσείκατο πάθος" μετὰ δέ γε τὴν ἀνάστασιν οὐκέτι 
Ἁ ’Ὅ ΝΥ , 4 Ἁ ’ ’ ΝΛ» 

κατὰ χρείαν ἐφαγε καί ἔπιεν, ἀλλὰ μόνον πιστούμενος καὶ ἐπι- 

δεικνὺς τοῖς οἰκείοις μαθηταῖς" καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα δεῖ κεινῶν 

πιστεύειν μέλλουσι τὴν ἀληθῇ φύσιν τοῦ σώματος" ὃ καὶ πέπονθεν 
ἑκὼν καὶ ἀνέστη θεοπρεπῶς, πανταχόθεν ἀπελαύνων τὴν τῆς ἔπα- 30 

ράτον δοκήσεως καὶ φαντασίας ὑπόνοιαν. ταύτην οὖν καὶ καινὴν 

βρῶσιν καὶ πόσιν ἐκάλεσε τὴν μετὰ τὴν ἀνάστασιν γενομένην 
8 ὦ δῷ “4 

αὑτῷ μετὰ τῶν μαθητῶν, οὐ κατὰ τὴν προτέραν συνήθειαν. 



Χ. 44. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 189 

ὔ᾽ ΄ ΄ὰ δᾺ νΨ 

4 Τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν 
σι διε ᾿ ΄ε σ΄ ΄ Ά 

ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πάντα τὸν πι- 
Φ ᾽ 

στεύοντα εἰς αὐτόν. 

Ἐκ ἀπνεπιγράφου. Ὅσοι, φησὶ, προφῆται ἐλάλησαν περὶ 
φ “ 3 7 3 ’ «939 φφ Ὕ 9. “ο ᾿Ξ ἁμαρτιῶν ἀφέσεως, ἐν τούτῳ τῷ Ἰησοῦ εἶπαν αὐτὰς ποιεῖσθαι" 5 
“ ν Ἑ« “ .Ὁ ».“'ὖ 5 ,} , , ." 7 93 

οὕτω καὶ Ἡσαΐας τὸ αὐτοῦ εἰσφέρον πρόσωπον λέγει, ““ ἐγώ εἶμι 

“ὁ ἐξαλείφων τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ τὰς ἀνομίας σον. 
Διδέμου. Εἰ τις μετανοῶν ἐφ᾽ οἷς ἔπραξε κακοῖς, πιστεύσας 

εἰς τὸ ὄνομα Κυρίον, ἄφεσιν δέχεται τῶν ἡμαρτημένων ἐφ᾽ οἷς 

γνησίως μετέγνω" πάντες δὲ οἱ προφῆται, ὧν φέρεται διδασκα- το 
’ , Ἁ 4 “Ὁ , Ν ’ὕ , 7ὔ “Ὁ λία πρὸς τὸν λαὸν τῶν  βραίων, περὶ μετανοίας καὶ πίστεως τῆς 

εἰς τὸν Πατέρα εἰρήκασι" ἀκολούθως καθόλον δέξεται πάντας τοὺς 

προφήτας μαρτυρεῖν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν δίδοσθαι τῷ πιστεύοντι εἰς 
Ὶ 

τὸν Κύριον. 

4. Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἔπεσε κι5 

τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν 
λόγον. 

Τοῦ Χρυσοστόμου ἐκ ΤΗ͂Σ πρὸς ΤΙΜΌΘΕΟΝ Β΄ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ 
ὁμιλίας β΄. ᾿Ἐπεχκήδησεν εὐθέως τὸ Πνεῦμα ἐπὶ Κορνήλιον, 

ἐπειδὴ προλαβὼν τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ ἐπεδείξατο, καὶ τὴν πίστιν εἰσ- ᾽ο 

ἤνεγκεν οὕτως τὸ πᾶν τῆς πίστεώς ἐστιν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Θέα τοῦ Θεοῦ τὴν οἰκονομίαν" οὐκ ἀφῆκεν ἀπαρ- 
τισθῆναι τὸν λόγον, οὐδὲ ἐκ προστάγματος Πέτρον γενέσθαι τὸ 
βάπτισμα" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἔδειξαν θαυμαστὴν 
εὗσαν, καὶ τῆς διδασκαλίας ἀρχὴ γέγονε, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι Ὡς 

τάγτως τὸ βάπτισμα ἄφεσίς ἐστιν ἁμαρτημάτων, τότε ἐπῆλθε τὸ 
Πνεῦμα. τοῦτο δὲ γίνεται προοικονομοῦντος ἀπολογίαν μεγάλην 

τῷ Πέτρῳ τοῦ Θεοῦ" καὶ οὐχ ἁπλῶς Πνεῦμα ἐπῆλθεν, ἀλλὰ 

καὶ γλωσσαῖς ἐλάλουν" ὅπερ ἐξέπληττε τοὺς συνελθόντας" πάνυ 

ἐκαχθῶς εἶχον πρὸς τὸ πρᾶγμα' διὸ πανταχοῦ τοῦ Θεοῦ τὸ πᾶν 30 

γίνεται" καὶ ὁ Πέτρος σχεδὸν ἁπλῶς πάρεστι' παιδενόμενος ὅτι 

δεῖ αὐτοὺς ἅψασθαι τῶν ἐθνῶν καὶ ὅτι δ αὐτῶν δεῖ γενέσθαι 
Τοῦτο, ὅχον γὰρ μετὰ τοσαῦτα, καὶ ἐν Καισαρείᾳ καὶ ἐν “ἱεροσο- 

λύμοις ἀμφισβήτησις γίνεται, τί ἂν ἐγένετο, εἰ μὴ ταῦτα παρη- 
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κολούθησε ; καὶ διὰ τοῦτο μεθ᾽ ὑπερβολῆς γίνεται" καὶ ὁ ἸΠέτρος 

λαβὼν ἀφορμὴν, ὅρα πῶς ἀπολογεῖται" “ μήτι τὸ ὕδωρ δύναταί 

“τις κωλῦσαι," καὶ τὰ ἑξῆς" ὅρα ποῦ τὸ πρᾶγμα ἀνήνεγκε. πῶς 

ὥδινεν ἐξενεγκεῖν τοῦτο οὕτως τῆς γνώμης ταύτης ἦν' “ μήτι 

“ τὸ ὕδωρ," φησι, ““ κωλῦσαι δύναταί τις 1" σχεδὸν γὰρ ὥσπερ ζ 

ἐπεμβαίνοντός ἐστι τοῖς κωλύουσι, τοῖς λέγουσιν ὅτι οὐ χρὴ τοῦτο 

γενέσθαι" τὸ πᾶν γέγονέ, φησι, τὸ ἀναγκαιότερον τὸ βάπτισμα 
γέγονεν ὃ ἡμεῖς ἐβαπτίσθημεν. 

Κυρίλλου. Ἔδν τις ἀμφιβάλλοι πάλιν, πρὸ τοῦ βαπτισθῆναι 

τοὺς ἀμφὶ τὸν Κορνήλιον, πῶς ἠξιώθησαν τοῦ Ἁγίον Πνεύματος, το 

ἴστω διὰ τὴν κρίσιν τοῦ Πέτρου καὶ τῶν ἐκ περιτομῆς τὸ τοιοῦτον 

γεγενῆσθαι. 

ΣΕΥΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕπισκόπου ἈΝτιοχείας ἐκ ΤΗ͂Σ πρὸς Σόδωνα 

ἘΠΊΣΚΟΠΟΝ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ ΤΗ͂Σ κατὰ ΕἸχιτῆῶν. Διά τοί τοῦτο καὶ 

καρὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ κηρύγματος, ὅτε κατήγγελον οἷ Ἀπόστολοι τὸ τ5 

Εὐαγγέλιον, οἱ τυγχάνοντες τοῦ ἁγίου βαπτίσματος εἰς ἀπόδειξιν 

τοῦ Πνεῦμα Ἅγιον εἰληφέναι, καὶ γλώσσαις ἐλάλουν καὶ προε- 
φήτενον' ὅτε γὰρ ἤκμαζε τὰ τῆς ἀπιστίας, τότε κατὰ τὸ χρειῶ- 

δὲς ἤνθει τὰ θαύματα' τῆς δὲ πίστεως πλατυνθείσης οὐ δεῖ ση- 

μείων" οὐ γὰρ πρὸς ἐπίδειξιν γίνεται τὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρὸς 10 
σωτηρίαν δὲ καὶ θεραπείαν, καὶ τὴν τῶν μετεχόντων εὐεργεσίαν. 

Ἀμμωνίου, Σημειωτέον ὅτι οὐκ ἄλλως ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ 

Ἅγιον ἐπὶ τὸν Κορνήλιον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, καίτοι μαρτυρηθέντας 
εἶναι θεοσεβεῖς καὶ δικαίους, εἰ μὴ προκατηχηθέντας τὸν τῆς 

πίστεως λόγον, ἤκουσαν καὶ ἐπίστευσαν" ὡς καὶ ἔνθεν δῆλον εἶναι, 15 

ὅτι ὃ ἐθνικὸς, κἂν πάνν δίκαιος ἤ, οὐδέποτε μεταλαμβάνει τῆς τοῦ 
Πνεύματος δωρεᾶς, ἀμέτοχος ὧν καὶ ἄγνωστος τῆς ἀληθινῆς πί- 
στεως. 

45 ΚΚαὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ, ὅσοι συνὴῆλ- 

θον τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου 3. 
46 Πνεύματος ἐκκέχυται: ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων 

γλωσσαῖς, καὶ μεγαλυνόντων τὸν Θεόν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅπου γε καὶ τοῖς πεκιστευκόσιν ἐκ 
περιτομῆς, παράδοξον τὸ πρᾶγμα ἐδόκει εἶναι" καὶ ἐνεκάλουν τῷ 
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Πέτρῳ πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ Καισαρείας ἀκελθόντι" καὶ μετὰ τὸ μα- 

θεῖν τὴν οἰκονομίαν τὴν τοῦ Θεοῦ, ἔτι καὶ οὕτως ἐθαύμαζον, πῶς 
“ καὶ εἰς τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Ἁγίον Πνεύματος ἐκκέχνται"" τὸ 
γὰρ ἐκελήττεσθαι ἐνεδείκνυτο, ὡς οὐκ ἄν ποτε τοῦτο ἐγένετο τὸ 

ταράδοξον. 5 

") Τότε ἀπεκρίθη Πέτρος, μήτι τὸ ὕδωρ δύναταί τις 
κωλῦσαι τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ Πνεῦμα 

τὸ Ἅγιον ἔλαβον, ὡς καὶ ἡμεῖς ; 
Τοῦ αὐτοῦ. Πρὸς τοὺς λεπτολογεῖν ἐθέλοντας καὶ πολυ- 

πραγμονεῖν τὰ θεῖα μυστήρια, καὶ ζητοῦντας ἃ μὴ δεῖ, καὶ λέ- το 

γόντας διατί ὁ Φίλιππος οὐ κατήγαγε τὸ Πνεῦμα ; πάλιν γὰρ οὐ 
μέλλει αὐτοῖς εἰπεῖν, διατί πρὸ τοῦ κατελθεῖν τοὺς περὶ τὸν Κορ- 

νήλιον καὶ βαπτισθῆναι ὕδατι, ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα. 

τρὸς οὺς δεῖ εἰπεῖν, ὅτι τῇ τοῦ Θεοῦ κρίσει ταῦτα γίνεται, καὶ 
οὐδεὶς δύναται κωλῦσαι τὸ Πνεῦμα κατελθεῖν, καὶ πρὸ τοῦ βαποῖς 

τισθῆναι ὕδατι ἐκεῖνον, ἐφ᾽ ὃν συνορᾶ τὸ Πνεῦμα ἐπιπεσεῖν, ὡς ὃ 

Πέτρος ἐμαρτύρει. οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ Φιλίππου" νοητέον᾽ ὅτι 
οὐκ εὐδόκησεν ὃ Θεὸς ἐκιβαλεῖν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ βακτισθεῖσι 

Πνεῦμα, κατὰ τὸν καιρὸν καθ᾿ ὃν ἐλούσαντο ὕδατι" καὶ ὑπερβαί- 
νει τὸν ἄνθρωπον ἀναζητεῖν τὴν τοῦ Θεοῦ γνώμην, ἣν μαθεῖν ἀδύ- .λο 

νατὸν κατὰ τὸ εἰρημένον" ““ τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου ;ἢ" 

44 Προσέταξε δὲ αὐτοὺς βαπτισθῆναι, ἐν τῷ ὀνόματι 

Ἰησοῦ Χριστοῦ" τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας 

τινάς. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Μετὰ τὸ ἀπολογήσασθαι, τότε αὐτοὺς ας 

προσέταξε βαπτισθῆναι, παιδεύων αὐτοὺς διὰ τῶν πραγμάτων' 
τοσοῦτον ἀπεχθῶς εἶχον οἱ ᾿Ιουδαῖοι" διὰ τοῦτο πρότερον ἀπολο- 
γεῖται, καίτοι τῶν πραγμάτων βοώντων καὶ τότε προσέταξεν. 

Διδέήμοτ, Ὁ βαστιζόμενος εἰς τὸ ὄνομα ᾿Ιησοῦ, εἰς τὴν Τριάδα 

βακτίζεται" ὡς ὁ λαμβάνων ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν δωρεὰν, ἐν Τριάδι 30 

αὐτὴν ἔχει βεβαιουμένην' ὅθεν οὐ φοβητέον ἐκ τῶν τοιούτων ῥη- 

μάτων τὴν Σαβελλίου γνώμην Τριάδα γὰρ τιθέμεθα, ἀλλ᾽ οὐ 

τριώγυμον ὑπόστασιν μίαν. 

ἃ φίλιππον (ο΄. 
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Τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ τίς ἦν τοῦ ὕϑατος χρεία, τοῦ Ἁγίον 
Πνεύματος ἐπιπεσόντος αὐτοῖς ; καὶ ταύτην ἤδη λοιπὸν ὁρῶ τὸ 

μυστήριον ἐκκαλύπτων ἡμῖν τὸ ἀποκεκρυμμένον" θεῖα τελεῖται ἐν 

αὐτῷ σύμβολα" τάφος καὶ νέκρωσις" καὶ ἀνάστασις καὶ ζωή ὑτῷ σύμ ς ρωσις ς καὶ ζωή. 
σ Ν δ ιυ ’ Ν 4 ΩΝ ᾿ Ψ Ν ὥσπερ εὔκολον ἡμῖν βακτίσασθαι καὶ ἀνανεῦσαι" οὕτως εὔκολον ς 

τῷ Θεῷ θάψαι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀναδεῖξαι τὸν νέον. τρί- 

ον δὲ τοῦτο γίνεται, ἵνα μάθης ὅτι δυνάμει Πατρὸς καὶ Ὑἱοῦ καὶ τ γίνεται, ἵνα μάθῃς μει Πατρὸς 
« ’ ; οῚ ,’᾽ 3 ϑῳ Φ , Υ̓ 3 

Αγίον {Πνεύματος τὰ πάντα ἐκεῖ πληροῦται. καὶ ὅτι οὐ στο- 
νι Ν » , Υ “ , , τέ , χασμὸς τὸ εἰρημένον, ἄκουσον τοῦ Παὔλον λέγοντος" ““ συνετάφη- 

ε 39. οὦ διὰ “ , 3 Ν θ , .3) ν ’ὔ μὲν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον." καὶ πάλιν, το 

“ὁ ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη"" καὶ πάλιν, “ σύμ- 
“«“φυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ." 

φ᾿ 9 .᾿ 4 9 ὅ Ἁ ,ὕὔ μ 3 Π 

Τοῦ αἰτοῖ. Τότε εἰκότως καὶ θαρρούντως λοιπὸν ἐπιμένει. 
- . : ᾿ἬἬκουσαν δὲ οἱ ᾿Ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες 

Ν ᾿ ν Ν»ὦνκν 398. 3 Α ’ 

κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τ5 

τοῦ Θεοῦ. 
Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα πῶς οὐκ οἰκείως πρὸς αὐτὸν διέκειντο" εἶδες 

τὸν ζῆλον οἷον εἶχον ὑπὲρ τοῦ νόμον ; οὐ τὸ ἀξίωμα Πέτρον ἡδέ- 
3 ν [έ ΩΝ 3 Α ’ Υ͂ Α 

σθησαν' οὐ τὰ γενόμενα σημεῖα' οὐ τὸ κατόρθωμα ὅσον ἣν τὸ 

δέξασθαι τὸν λόγον" ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν μικρῶν ἐκείνων διεκρίνοντο" εἰ10. 

γὰρ μηδὲν τούτων ἦν, οὐκ ἤρκει τὸ κατόρθωμα" ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολι- Ὁ 
γεῖται οὕτω Πέτρος, συνετὸς γὰρ ἦν" μᾶλλον δὲ οὐ τῆς συνέσεως 

αὐτοῦ ἦν, ἀλλὰ τοῦ Πνεύματος τὰ ῥήματα᾽ καὶ δείκνυσι διὰ τῆς 
3 ’ ς Ἁ Ά 9 .»“, Ν “Φ Α, Ἁ ’ . 3 .] 

ἀπολογίας, ἑαυτὸν μὲν οὐδαμοῦ αἴτιον, πανταχοῦ δὲ τὸν Θεόν" ἐκ 
ἘΠῚ Α ΝΜ 4ἉἋ ΩΝ ᾿ , 

αὐτὸν γὰρ ἔρριψε τὸ πᾶν. 25. 

[4 λ 4 ᾽ ᾽ 4 Ὅνγτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς ᾿ἱεροσόλυμα, διεκρίνοντο 
. 9" ς 3 ΝΥ ͵ ἕ ν΄ τὰς Ἢ 

ϑ3'προς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς, λέγοντες οτι εἰσῆλθε προς 
ἵ 3 “ δ 4 ,, ’ 3 “-- ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας, καὶ συνέφαγεν αὑτοῖς. 

, "ιν 7 3 “ ΄ς ΄ δ» 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Μετὰ τοσαῦτα διεκρίνοντο οἱ εκ περίτο- 

μῆς, οὐχ οἱ Ἀπόστολοι" μὴ γένοιτο' ἐσκανδαλίζοντο δὲ, φησὶν, οὐ 30. 
κρῶς" καὶ ὅρα τί προβάλλονται" οὐ λέγουσι, διατί κατήγγειλες ; μικρῶς" καὶ ὅρα τί πρ ἔγουσι, ἤγγειλες τος 

ἀλλὰ, διατί συνέφαγες ; ὃ δὲ Πέτρος οὐ πρὸς τοῦτο ἵσταται τὸ 
’ " Ν ΝΥ γ᾽ Ν Δι 3. κ.« Α ’ Υ͂ ἢ ψυχρόν" ψυχρὸν γὰρ ὄντως ἦν ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνο τὸ μέγα" ὅτι εἰ 

Πνεύματος μετέλαβον, φησὶ, πῶς τούτου μεταδοῦναι οὐκ ἣν : 
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ΚΕΦ. Ις. 

Ὡς Πέτρος καθεξῆς καὶ τὰ ἕκαστα τῶν γεγονότων διηγήσατο τοῖς ᾿Αποστό- 

λοις διακριθεῖσι πρὸς αὐτὸν, τὸ τηνικάδε Βαρνάβαν ἐκπέμψας πρὸς τοὺς 

ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ἀδελφούς. 

4 Ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέ- 9 
ξγων, ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει ᾿Ιόππῃ προσευχόμενος, καὶ 
εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθό- 
γὴν μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρα- 

ὀνοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ" εἰς ἣν ἀτενίσας κατένοουν, 

καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς, καὶ τὰ θηρία, καὶ τὰ 
ἑρπετὰ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 

Τοῦ αὐτοῖ. Οὐ τῆς συνέσεως Πέτρου ἦν τὰ ῥήματα, ἀλλὰ 

ξαϑ Ο 

“ ᾽ὔ Ἁ ὔ ΝΥ "Ὁ 3 ’ὔ ς Α ᾿, 4 

τοῦ Πνεύματος. καὶ δείκνυσι διὰ τῆς ἀπολογίας ἑαυτὸν μὲν οὐδα- 
»" « δεν δο ΩΣ ,,,, 3». ΣΝ ν᾿ δο ὑννς 

μὸν αἴτιον, πανταχοῦ ὃὲ τὸν Θεόν ἐπ αὑτὸν γὰρ ἔρριψε τὸ πᾶν 
; 3 3 Ν Α ’ ὃν 9 Η͂ ἦν ἐκστάσει γὰρ αὐτὸς φησὶν, ἐποίησεν" ““ ἐγὼ ἐν ᾿Ιόππῃ ἤμην 15 
᾿ » 5.ν Ν᾿ 5... ν νυν “᾿)’΄ὶὃὦς νι» ἜΆΒΗ, 

τὸ σκεῦος αὐτὸς ἔδειξεν, ἐγὼ καὶ ἀντεΐπον᾽ καὶ πάλιν αὐτὸς εἶπε, 
Ἁ 9 «4 ΝΑ δῷ Ν "- .: σ 

καὶ οὐδὲ οὕτως ἤκουσα᾽ τὸ Πνεῦμα ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν, καὶ οὕτως 
μ Ὕ “ ᾿ ν΄ Ὁ σα ἀπελθὼν οὐκ ἐπέδραμον" εἶπον ὅτι ὁ Θεὸς ἔπεμψε, καὶ οὐδὲ οὕτως 
) .“ Ἁ , τῳ 3 

ἐβάετισα μετὰ ταῦτα' ἀλλὰ πάλιν ὁ Θεὸς τὸ πᾶν εἰργάσατο" 
6 Ἁ 4 3 ’᾽ 

ὁ Θεὸς αὐτὸς ἐβάπτισεν, οὐκ ἐγώ. 20 
φῳ 3 “ 3 [4 3 Ι »“ 

Τοῖ ἀντίον Επιφανίου Ἐπισκόπουι ύπροι ἀπὸ τοῦ Πανα- 
“ 7ὔ ’ ’ ς ἰ , ’ὔ 86 Ἁ ἰων 

ΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΗ. ΚΕΚύρινθος ὃ αἱρετικὸς παρεκίνειδ περί τοῦ 
, ΄ “Ὁ “Ὁ Πέτρου ἐπανελθόντος εἰς Ἱερουσαλὴμ. τὰ πλήθη τῶν ἐκ περιτομῆς, 

,ὔ Ν ΓΟ Ἁ ᾽ὔ ’ 

λέγων, ὅτι εἰσῆλθε πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας" ἐποίησε δὲ 
μην [ ’ Α ἊἋ 9 “Δ«ἷ[ Ων ,ὔ 7 » ᾽ ΩΝ 7 

τοῦτο ὃ ήρινθος πρὶν ἤ ἐν τῇ Ασίᾳ κήρυξαι τὸ αὐτοῦ κήρυγμα, 25 
.) ““ ᾽ Ἁ ’ “- 3 “4. “4 ’ὔ 

καὶ ἐμπεσεῖν εἰς τὸ περισσότερον τῆς αὐτοῦ ἀπωλείας βάραθρον' 
δὼ Α ΛΟ Ύ ,Ν 4 [ “ 3 ὃ ,ὔ ἕ -“ 
ᾶ γὰρ τὸ εἰναι αὐτὸν εἐμπερίτομον δῆθεν, ἀντιδικίας ἕνεκα τῶν 

ω 3 ’ "Ὁ “ ’᾽ 

ἐν ἀκροβυστίᾳ πιστῶν διὰ τῆς περιτομῆς τὴν πρόφασιν ἐθηρά- 
Ἢ ΩΝ , ᾽ δ“ . , Α ᾿ 3 “Ὅ 

σατο" τοῦ δὲ καὶ δόντος ἷ τῷ Πέτρῳ τὸν πρὸς αὐτὸν καὶ τοὺς αὐτοῦ 
Υ , » ὥ 
ἔλεγχον ποιήσασθαι, φανερὰ γίνεται ἡ τοῦ Κηρίνθον ἄνοια ἕως 30 

, Ν 5.4.2 Η͂ σ΄ “- τότε γὰρ ἐδίσταζεν ὁ ἅγιος, ἕως ὅτε ὁ Κύριος ἐναργῶς ἔδειξεν 
),.,» ἃ “ ’ ᾿ δ 52 λ Α αντῷ, ἃ διὰ τῶν λόγων καὶ τύπων αὐτὸν ἐδίδασκεν" εὐθὺς γὰρ 
2 ν , Ν ““ ν »Ν αὐτοῦ ἀγοίξαντος τὸ στόμα, ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπὶ 

Ε παρεκείνη Οοα. ἴ κύδοντος (οα. 
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Κορνήλιον, καὶ ἰδὼν ὁ ἸἹΠέτρος εἶπε' ““ μήτι τὸ ὕδωρ δύναταί τις 
ἐς “ » Ν Δ εγ.ς νι “ νΝ ο. , ᾿ “ 

κωλῦσαι, καὶ τὰ ἑξῆς" τὸ πᾶν δὲ τοῦτο μυστήριον, καὶ τῆς 

τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἔργον ὅτως ὅ τε ἅγιος Πέτρος καὶ πᾶς 

τίς γνώσεται, ὅτε οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἡ τῶν ἐθνῶν σωτηρία, ἀλλ᾽ ἐκ 

Θεοῦ ὑπῆρχεν. 5 

7 Καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι, ἀναστὰς, Πέτρε, 
θῦσον καὶ φάγε. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὡσανεὶ ἔλεγεν" ἱκανὸν μὲν ἦν καὶ τοῦτο 

πεῖσαι, τὸ θεάσασθαι τὴν σινδόνα' πλὴν ἀλλὰ καὶ φωνὴ προσ- 

ετίθει. ϊς 
ᾶ4 σε σ ν ΓΥ »᾽;᾽ 

8 Εἶπον δὲ, μηδαμῶς, Κύριε" ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον 
αᾳ 7 9 “" φ Ν [ 

οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στομα μου. 
3 “ῳ ε α. μ4 λυ , ξ΄ ’ Μ“Μ 9. 9 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁρᾶς ὅτε τὸ ἐμὸν ἐποίησά" φησιν, ὅτι οὐδέποτε 

ἔφαγον, πρὸς τοῦτο ὃ ἔλεγον ἐκεῖνοι, ὅτι εἰσῆλθες καὶ συνέφαγες 
4 " . α Α ᾿ 7 3 ᾽ὔ 3 ᾿ 3. », αὐτοῖς" τοῦτο δὲ πρὸς Κορνήλιον οὐ λέγει" οὐ γὰρ ἦν ἀνάγκη. 5 

9 ἈἈπεκρίθη δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἃ ὁ 
δ ΄ Ν Ἁ 

Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου. ᾿ 
Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα πῶς ἀκολογεῖται, καὶ οὐκ ἀξιοῖ τῷ τοῦ δι- 

δασκάλον ἀξιώματι κεχρῆσθαι" ὅσῳ γὰρ ἐειεικέστερον φθέγγεται, 
’ὕ ὌὍΨ ι] Α “ 4 Φῳ τοσούτᾳ μᾶλλον αὐτοὺς χειροῦται" οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα 10 

Ὁ» ») Α “ 3 ὕ μον κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον" καὶ ταῦτα ἀπολογίας ἦν. 
ἴο. . 

το Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρὶς, καὶ ἀνεσπασθὴ πάλιν ἅ- 
3 3 ᾿Ὶ [ω ἴω 

τι πάντα εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ ἰδοὺ, ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες 
9. “ἢ δ κς Ἁ ,. » 2. Φ ν ᾽ [4 5. ἃ 
ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἢ ἤμην, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ 

9 σι σι 
1 Καισαρείας πρός με" εἶπε δέ μοι τὸ Πνεῦμα, συνελθεῖν "5 

αὐτοῖς, μηδὲν διακρίνοντα: 
Τοῖ Χρυισοστόμονυ. Ὁρᾶς ὅτι Πνεύματος ἡ νομοθεσία. 
. ε Ηλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἐξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσ- 

ὔ 4 Ἁ 3 “-[ζ 3 ’ 

ἤλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρος" 
Τοῦ αἰτοῦ. Οὐδὲν ταπεινότερον ὅταν τῶν ἀδελφῶν τὴν μαρτυ- 39 

ρίαν ἐκάγηται. 
Ἶ εδ) κ“- ξ΄“) 94 ΄σ΄“:- “-“ δ 

1 Ἀπήγγειλε δὲ ἡμῖν πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἰκῷ 
᾽ “-ὦ [4 Νι » ἢ 3. τ΄ 3 “ » τ) 

αὑτοῦ σταθέντα καὶ εἰποντα αὐτῷ, ἀποστεῖλον εἰς ᾿Ιὸπ- 
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Ἁ ’ ΄ 

πην, καὶ μεταπέμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Π|έ- 
ἃ ’ « ᾽ ΝΗ φς ’ 4 

φτρον, ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σε, ἐν οἷς σωθησῃ συ 
΄- 43 

καὶ πᾶς ὁ οἶκος σου. 
Τοῦ αὐτοῦ. Οὐκ εἶπε τὰ παρὰ τοῦ ἀγγέλου ῥηθέντα, ὅτι εἶπε 

- ΄ς -ς ᾿ » , . ,ὕ 49 νι νΝ τῷ Κορνηλίῳ, “ αἱ εὐχαί σον καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σον,Ἶ και τὰ 5 
ν»- 9 ν , ἐε , ς» ’ 3 ῃ ᾽ 
ἑξῆς, ἀλλὰ τί φησι; “ λαλήσει ῥήματα πρός σε, ἐν οἷς σωθήσῃ 

“συ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σον" τοῦτο εἰκότως πρόκειται" καὶ οὐδὲν 
, Ἁ “ 3 ’ ““1ῖ5ς 53 ’ “. “ ᾽ ΄ 

λέγει περὶ τῆς ἐπιεικείας τοῦ ἀνδρός" τοῦ Πνεῦματος πέμψαντός, 
“ “ ᾽ὔ , .5ὋτῳῬὼἀ3 ᾽ 48. ον" ἠ 

φησι, τοῦ Θεοῦ κελεύσαντος διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐκεῖθεν καλέσαντος, 

ἐντεῦθεν ὠθοῦντος, λύοντος τὴν διάκρισιν τῶν πραγμάτων τί ποιῆ- τὸ 

σαι ἔδει; ἀλλ᾽ οὐ λέγει τούτων οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ὑστέρον 
᾽ , ᾿ 2, τ ’ὔ Ὕ ͵ ἰσχυρίζεται" ὃ καὶ κατ᾽ αὐτὸ ἀναμφισβήτητον ἦν τεκμήριον. 

9 σι “ 4 ζω 

ις. Ἔν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν, ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα 
λϑ 9 3 Φ 4 ΥΩ Δ »ι,39 ὁ (ὦ 3 3 “΄“ 

τὸ Αγιον ἐπ᾽ αὐτοὺς, ὦσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 
Τοῖ αὐτοῦ. Καὶ οὐκ ἀρκεῖται τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ῥήματος ἀνα-τ5 

μιμνήσκει τοῦ Κυρίου. 
3 ὔ Α ζω [314 κι νΨ 

ιό Ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ Κυρίου, ὡς ἔλεγεν, 
3 ’ ὔ᾽ σι 4 

ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτίσθησεσθε 
3 , ς “ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 
Τοῦ αἰτοῦ. Ὅτι οὐδὲν καινότερον γέγονεν, ἀλλ᾽ ὅπερ προεΐπεν" 20 

3 

ἄλλ᾽ οὐκ ἔδει βακτίσαι' ἀλλ᾽ ἀπήρτιστο τὸ βάπτισμα' καὶ οὐ 

λέγει ἐκέλευσα αὐτοὺς βαπτισθῆναι" ἀλλὰ τί; δείκνυσιν αὐτὸν 
3 ῳ ..} οὐδὲν ποιήσοντα" ὅπερ ἐσχήκαμεν, φησὶν, ἡμεῖς, ἔλαβον ἐκεῖνοι. 

Ἁ “ Ἁ 

1.) Ἐἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς 
Ν ε» ὔ 5" Ἄ ᾽ ε σι 9 ζοὶ 

καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 55 
ἣ Χριστὸν, 

- 3 Ὁφ«φ ΘΟ ͵ δ. ο» 9 ᾽ Ν ’ Α Τοῦ αἴτοῖ. ἵνα μειζόνως αὐτῶν ἐμφράξῃ τὰ στόματα, διὰ 

τοῦτο προσέθηκε “΄ τὴν ἴσην δωρεάν" ὁρᾶς πῶς οὐκ ἀφίησιν αὐτοὺς 
Υ 

ἔλαττον ἔχειν" ““ πιστεύσασι," φησὶ, “ τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκε." 
᾿ ΓῚ φ΄ω φυ καὶ οὐ λέγει ὑμῖν, ἀλλ᾽ ““ ἡμῖν" τί ἀναξιοπαθεῖτε ὅταν ἡμεῖς κοι- 39 

ν ,.ϑ.ᾳ4 ,» 
Ῥωνοὺς αὑτοὺς λέγωμεν ; 

᾽ δ Ν σι ἣν ᾽ Ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεὸν ; 
φῳῷ 

γ΄ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Βαβαὶ πόση ἀπολογία' οὐ γὰρ εἰπε, 

52 
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ταῦτα οὖν εἰδότες ἡσυχάζετε ; ἀλλὰ τί; δέχεται αὐτῶν τὴν ὁρμὴν, 

καὶ ἐγκαλοῦσιν ἀπολογεῖται", ““ τίς ἥμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν 

“Θεόν ; οὐκ ἠδυνάμην κωλῦσαι" σφόδρα ἐντρεπτικῶς καὶ βα- 

ρέως" ὅθεν λοιπὸν φοιβηθέντες ἡσύχαζον, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁρᾶς ὅτι ἀπὸ τῆς δημηγορίας τοῦ Πέτρου τὸ 5 

πᾶν γέγονε, καλῶς ἀπαγγείλαντος τὰ γεγενημένα. 
Κυρίλλου. Οἰκονομία τις ἐγένετο διὰ τὴν πολλὴν τῶν ἐκ 

περιτομῆς πιστευσάντων διάκρισιν, πρὸ τοῦ βακτίσματος κατ- 
“ Ἁ Α , ΄ “ὍὋ ’ὔ ᾿ κά " 4 4 

αξιωθῆναι τοὺς περὶ τὸν Κορνήλιον τοῦ Πνεύματος" να τὴν ἀντιρ- 

ρῆσιν τῶν ἀγανακτούντων παύση" ὅθεν δὲ καὶ εἰκότως περὶ τῶν το 
3 , Υ ες». 2 .ε ἡ ᾽᾽ 
ἀντιλεγόντων εἴρηται, “ ἀκούσαντες δὲ ἡσύχασαν. 

’ σι ᾽ὔ 96, 7 - 

18 Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν, καὶ ἐδόξαζον τὸν 
ν ’ “ἢ ,, “ι Υ͵ ε 4, Ά 

Θεὸν, λέγοντες, ἄρα γε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὃ Θεὸς τὴν 
, ν 

μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν. 
Τοῦ Χρυσοστόνου. ᾿Εταπεινώθησαν ἀπὸ τούτων τῶν λόγων" τς 

9 “" 9. ἢ ᾿ Ν ΙΝ ΄ 
ἐντεῦθεν ἀνεωχθὴ θύρα πρὸς τὰ εθνη λοιπὸν. 
Ἀ ’ὔ Ὅ ς 3 Χ Α 4 , , Μμωνῖου. Ὅτι ἡ εἰς Χριστὸν πίστις, μετάνοιαν ἔχουσα 

ἐπὶ τοῖς πρώην πραχθεῖσιν αὐτοῖς ἢ δογματισθεῖσιν, εἰς ζωὴν 

ἄγοι. 
Ἁ ’ Α “ν ζω 

19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενο- 10 
4 3 ’ “ ’ 

μένης ἐπὶ Στεφάνῳ, διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου 

καὶ ἈΑντιοχείας, 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐ μικρὸν κατόρθωμα ὃ διωγμὸς γέγονε" 

ἐς " 9 ΩΝ 4 Α ᾽’ “ 9 4 ΄ 9) 9 [ 

τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν" οὐκ ἂν 

εἴγε ἐπίτηδες ἐσπούδασαν στῆσαι τὴν ̓ Εκκλησίαν, ἄλλο τι ἐποίη- 25 

σαν, ἢ τοῦτο διέσπειραν τοὺς διδασκάλους" ὅρα ποῦ τὸ κήρυγμα 

ἐξετάθη" ““ διῆλθον, φησιν, “ ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἂν- 

“ τιοχείας"" οὐδενὶ μέντοι ἐλάλουν εἰ μὴ μόνοις ᾿Ιουδαίοις. 
ζω Ά ᾽ Ἁ ’;᾽ 

Μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον ᾿Ιου- 

δαίοις. 39 
“ 3 “---ἑ τς -,41φὧ΄᾽ῃή᾿Ίἣἦ΄7ὉΟ 3 “- "- , - 

Τοῦ αὐτοῦ. Ορᾶς ὅτι οἰκονομικῶς τοσαῦτα γέγονε περι Ἶζορ- 
δος "“ Ν , 3 3 ᾿ -“ . Ἁ 9 

γηλίον" τοῦτο δὲ καὶ εἰς ἀπολογίαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ εἰς κατη- 

γορίαν τῶν Ἰουδαίων ὅτε γὰρ Στέφανος ἀνηρέθη, ὅτε Παῦλος δὲς 
ὲ ἀπολογεῖτε Οοα. ἔ ἀλλ᾽ ὅτι (σά. 
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ἐκυδύγευσεν, ὅτε οἱ Ἀπόστολοι ἐμαστίχθησαν, ὅτε πολλάκις ἠλά- 

ἴησαν, τότε τὰ ἔθνη ἐδέχθησαν, τότε Σαμαρεῖται" ὃ καὶ Παῦλος 
φησί “« ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ" 
- » . ὯΔ » » »Ν ν᾽ 75. , ς δ δ ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν, καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαντοὺς, ἰδοὺ 
“ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη" περιήεσαν οὖν καὶ ἔθνεσι διαλεγόμενοι. 5 

3 “ 
ἢ. Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρη- 

“ ’ Ἁ 

ναῖοι, οἵτινες ἐλθόντες εἰς ᾿Αντιόχειαν, ἐλάλουν πρὸς τοὺς 
Ἑλληνιστὰς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν. 

Τοῦ Χρτσοστόμου. Ἴσως διὰ τὸ μὴ εἰδέναι  βραϊστὶ, “Ἐλ- 
3 δ. , » 

ληνας αὐτοὺς εκάλουν. ἴο 
δὼ Α 

4 Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾽ αὐτῶν" πολύς τε ἀριθμὸς ὁ 
πιστεύσας ἐπέστρεψε πρὸς τὸν Κύριον. ἠκούσθη δὲ 

ε ’ ᾷ . 4 “- ἫΝ , “, ς.»)» ε ν 
ὁ λογος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν ᾿Ιερουσαλημ.. 

περὶ αὐτῶν" 
Τοῖ αἰτοῦ, Τουτέστι τὰ σημεῖα εἰργάζοντο" ὁρᾶς διατί καὶ 15 

νῦν ἡ τῶν σημείων ἀνάγκη γέγονεν, ἵνα πιστεύσωσιν. 

Καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως ᾿Αντιο- 
χείας. 

Τοῦ αὐτοῦ. Διατί μὴ Παύλῳ γράφουσιν, ἀλλὰ Βαρνάβαν 
πέμπουσιν; οὕπω τοῦ ἀνδρὸς ἤδεισαν τὴν ἀρετήν᾽ οἰκονομεῖται δὲ 10 

’᾽ ͵ 9 ᾿, Α “Ὁ Ἃ 3 Α φΦ 

Βαρνάβαν παραγενέσθαι. ἐπειδὴ καὶ πλῆθος ἦν καὶ οὐδεὶς ὁ κω- 

λύων, εἰκότως ἐβλάστησεν ἡ πίστις" καὶ μάλιστα ὅτι οὐδένα 
- .“᾿ ὁ, Α Ν “ ’ὔ’ ἐνταῦθα νπέμειναν πειρασμὸν, καὶ Παῦλος κηρύττει. 

ΕἸσεβίου Καισαρείας εκ τοῦ α' τόμου τὴς ἘἜΚΚΛΗΣΙΑΣστι- 
κῆς Ἱστορίασ. Λέγεται εἷς τῶνξ ἑβδομήκοντα Βαρνάβας γεγο-- Ὡς 

νέναι" τούτων δὲ τῶν ἑβδομήκοντα εἶναι φασὶ καὶ Σωσθένην τὸν 
σ 

ᾶμα Παύλῳ Κορινθίοις ἐπιστείλαντα, καὶ Ματθίαν δὲ τὸν ἀντὶ 

Ἰούδα τοῖς Ἀποστόλοις συγκαταλεγέντα' καὶ Θαδδαῖον δὲ ἕνα 

τῶν αὐτῶν εἶναι φασίν. 
ἂ ’ ζο σι 

23. Ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, 3ο 
» » Ὗ ᾽ , “᾿ ᾽ ΄“- 4 
ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας 

’ ΄ ’ 

προσμένειν τῷ Βυρίφ᾽ 

ξ τὸν (οά. 
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Τοξ Χνυισοστόμον. Καθάπερ γὰρ γῇ λιξαρὰ, τὸν λόγον ἔδέ- 
ξατο αὕτη ἡ πόλις, καὶ πολὺ τὸν καρπὸν ἐπεδείξατο. 

44 ὍΟτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ᾿Αγίου 
,. ’ ᾿, ᾽ Ψ ΓΙ Α σε ’ 

καὶ πιστεως. Καὶ Τροσ. ἐτέθη ὄχλος ἐΚανὸος Τῷ Κυρίῳ. 

Διδέμου. Οὐ ταὐτόν ἐστι Θεὸν μόνον ἀγαθὸν εἶναι, καὶ ἄνδρα ς 
ἣ .. εν, ς-ν " ».  »»,» » ᾿ “Ὁ ῳ ».» ἀγαθὸν νπάρχειν. ὅ μὲν γὰρ κατ οὐσίαν ἄγαθος τυγχάνει" ἀρχὴ 

᾿ ν ἡ -ςτ.3 ΝΝ .ῶνλ νν 3 Ὁ» , 3443 καὶ πηγὴ ὧν τῶν ἀγαθῶν ὁ δὲ ἀνὴρ οὐ κατ᾽ οὐσίαν τυγχάνει, ἀλλ 

ἐν ἀναλήψει ἀρετῆς ἔχει τοῦτο αὐτό" ἀλλ᾽ οὐχ, ἁπλῶς ἀνὴρ ἀγα- 
ϑὸς εἰς τοῦτο λήψη καὶ τὸ, ““ εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πκιστέ." 

25 Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι το 
Σαῦλον, 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πολύχρηστος ἦν ὁ ἀνὴρ καὶ ἀφελὴς καὶ 
νσυγγνωμονικός" ἦλθεν ἐπὶ τὸν ἀθλητὴν, ἐπὶ τὸν στρατηγὸν, ἐπὶ 

4 ᾽ 4 Ν , ’ 9 Ν᾽ ᾳχᾳ|Υ “ 4. ΓΝ . 3 Δ τὸν μονάχον, ἐπὶ τὸν λεόντα' οὐκ ἔχω τί εἴπω, ὅσα ἐὰν εἴπω" ἐπὶ 

τὸν κύνα τὸν θηρευτικὸν, τὸν λεόντας ἀναιροῦντα' ἐπὶ τὸν ταῦρον τς 
ν. Σ) ’ 5.ν ἊΝ Ν ’ 25 ΝΛ 5 , Ἁ “ τὸν ἰσχυρόν ἐκὶ τὴν λαμπάδα τὴν φαιδράν' ἐκι τὸ στόμα τὸ τῇ 

οἰκουμένῃ ἀρκοῦν. ὄντως διὰ τοῦτο ἐνταῦθα ἐχρηματίσθησαν κα- 

λεῖσθαι Χριστιανοὶ, ὅτι Παῦλος ἐνταῦθα τοσοῦτον ἐποίησε χρόνον. 

46 ΚΚαὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς ᾿Αντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐ- 
τοῖς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ το 
διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, 

Οὐ μικρὸν τῆς πόλεως ἐγκώμιον τοῦτο πρὸς ἅπαντας στῆναι 

δύναται, ὅτι τοῦ στόματος ἐκείνον τοσοῦτον ἀπήλαυσε χρόνον 
’ “Φ φ “ὍὋ , Ἁ ’ 3 “Ὁ «φν»Ρἢ 

πρώτη τῶν ἄλλων ἁπασῶν διὸ καὶ πρώτως ἐνταῦθα τοῦ ὀνόματος 

ἠξιώθησαν. ὁρᾶς Παύλον τὸ κατόρθωμα, εἰς ὅσον ἐπῆρεν ὕψος. ᾿ς 
[4 ’ ΩΝ Ἀν ᾿ 4 , Ν ᾿έ ὥσπέρ τὶ σημεῖον τὸ ὄνομα ἔνθα τρισχίλιοι, ἔνθα πεντακισχίλιοι 

ἐπίστευσαν, ἔνθα τοσοῦτον πλῆθος, οὐδὲν τοιοῦτον γέγονεν" ἀλλ᾽ οἱ 

τῆς ὁδοῦ ἤκουον, ἐνταῦϑα Χριστιανοὶ ὠνομάσθησαν. Καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα---ἰ δεῖ καὶ τὸν τῆς ἐλεημοσύνης ἐνταῦθα φντευθῆναι καρπόν" 

καὶ ὅρα πῶς ἀναγκαίως οὐδεὶς τῶν περιφανῶν αὐτοῖς γίνεται δι- 30 

δάσκαλος. 

Χρηματίσαι τε πρώτως ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς 
Χριστιανούς. 
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Σετήρον ἀρχιππισκόπον Ἀντιοχείας. Χριστιανὸς γὰρ ὄνομα 
πολυθεΐας ἀντίκαλον. 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτ, μᾶλλον διὰ τοῦτο ἡ Ἀντιόχεια 
δρόνον ἠξιώθη ἀρχοντικοῦ" ἐπειδὴ ἐκεῖ πρῶτον ἐχρημάτισαν οἱ 
ξιστοὶ Χριστιανοί. ς 

ΚΕΦ. [Ζ. 
ΠροφητείαΒ ᾿Αγάβου περὶ λιμοῦ οἰκουμένης, καὶ καρποφορίας πρὸς τοὺς ἐν 

᾿Αντιοχείᾳ ἀδελφούς. 

7 Ἔν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἵεροσο- 
λύμων προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν. 1ο 

Τοῦ Χνυσοστόνου. Εἰ δέ φησιν ὁ Χριστὸς, ὅτι “ ὁ νόμος καὶ 
“ οἱ προφῆται ἕως ᾿Ἰωάννουν᾽ περὶ ἐκείνων φησὶ τῶν προφητῶν τῶν 
τὴν παρουσίαν αὐτοῦ προαναφωνησάντων. 

8 ᾿Αναστὰς δέ τις ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ἴΑγαβος, ἐσήμανε 
διὰ τοῦ Πνεύματος, λιμὸν μέγαν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν τς 

οἰκουμένην" ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. 
Τοῦ αὐτοῦ. Κυπρίους ἔσχον διδασκάλους καὶ Κυρηναίους καὶ 

Παῦλον" ἀλλ᾽ οὗτος ὑπερέβαινεν αὐτούς" ἐπεὶ καὶ Παῦλος Ἄνα- 

νίαν καὶ Βαρνάβαν ἔσχε διδασκάλους" ἵνα γὰρ μὴ νομίσωσιν, ὅτι 
διὰ τοῦτο λιμὸς γέγονεν, ὅτι Χριστιανισμὸς εἰσῆλθεν, ὅτι δαίμονες 1ο 

ἀεέστησαν, προλέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἀλλὰ τοῦτο οὐδὲν θαυ- 

μαστόν' καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς προεΐπεν᾽ οὐ διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἐξ 
ἀρχῆς τοῦτο γεγενῆσθαι ἔδει, ἀλλὰ διὰ τὰ κακὰ τὰ εἰς τοὺς 
Ἀχοστόλους γενόμενα" καὶ ἐμακροθύμησεν ὃ Θεός. ὡς δὲ ἐνέκειντο, 

λιμὸς μέγας γίνεται, μηνύων τοῖς Ἰουδαίοις τὰ ἐσόμενα κακά" εἰ Ἃς 
δ αὐτοὺς ἦν, πάντως ἔδει καὶ ὄντα παύσασθαι" τί ἠδίκησαν 

“Ἑλληνες, ἵνα καὶ αὐτοὶ τῶν κακῶν μετέχωσιν ; εὐδοκιμῆσαι γὰρ 

αὐτοὺς μᾶλλον ἐχρῆν ὅτι τὸ αὐτῶν ἐποίουν, ἀνήρουν, ἐκόλαζον, 
ἐτιμωροῦντο, πάντοθεν ἐδίωκον καὶ ὅρα πότε γίνεται ὁ λιμόρ' ὅτε 
καὶ οἵ ἐθνικοὶ λοιπὸν προσετέθησαν. ἀλλ᾽ εἰ διὰ τὰ κακὰ, φησὶν, γο 

ἔδει τούτους ὑφεξαιρεθῆναι, διατί ὁ Χριστὸς τοῦτο προλαβὼν εἷ- 

πεν, ὅτι ““ θλίψιν ἕξετε" ὡσανεὶ λόγοις ὅτι ἔδει μηδὲ μαστί- 
ζεσθαι. 

Β προφητείας (σα. οἴ πιοχ καρπκοφορίας. 
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4290 Τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἔκα- 

στος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν 

φοτῇ Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖς" ὃ καὶ ἐποίησαν, ἀποστείλαντες 
πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύ- 
λου. ς 

Τοῦ Χνισοστόμου. Ὅρα αὐτοῖς καὶ τὸν λιμὸν αἴτιον σωτη- 
ρίας» ἐλεημοσύνης ἀφορμὴν, πολλῶν πρόξενον ἀγαθῶν" ὁρᾶς ἅμα 

πιστεύοντας, ἅμα καρποφοροῦντας" οὐ τοῖς αὐτῶν μόνον ἀλλὰ καὶ 

τοῖς πόρρω. 

Ἀμμωνίου Ὥστε οὖν καὶ Πρεσβυτέρων εἶχον ἀξίαν οἱ Ἀπό- το 

στολοι" καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ κεφαλαίῳ σεσημείωται. 

ΚΕΦ. ΙΗ. 

Κατασφαγὴ ᾿Ιακώβον τοῦ ᾿Αποστόλου. 

1: Κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρώδης ὁ 
βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαι τινὰς τῶν ἀπὸ τῆς ἐκ- το 
κλησίας. 

Τοῦ Χρυισοστόμοι. Καλῶς λέγει ὅτ, Ἡρώδης ὃ βασιλεὺς 
ἶ . οῦὺνν “Ὁ ΩΣ Α Ἁ ΗΥ̓͂ 

οὗτος, οὐκ ἦν ὃ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ. ἰδοὺ πειρασμὸς ἕτερος" ὅρα 

ὅπερ ἐξ ἀρχῆς εἶπον. πῶς τὰ πράγματα πλέκεται" πῶς δι᾿ ἀνέ- 
᾿ ’ ) ς , " ,), δ Υ Ν σεως καὶ θλίψεως πάντα ὑφαίνεται" οὐκέτι ᾿Ιονδαῖοι, οὔτε τὸ συν- 10 

ἔδριον, ἀλλ᾽ ὁ βασιλεύς" μείζων ἡ ἐξουσία χαλεπώτερος ὃ πόλε- 

μος, ὅσῳ πρὸς χάριν ἐγένετο τοῖς ᾿Ιουδαίοις. 

Τοῖ αἰτοῦ, “ Κακῶσαι τινὰς τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, φησί 

καθάπερ θηρίον ἁπλῶς καὶ ἀλογίστως ἐποίει" τοῦτό ἐστιν ὃ ἔλε- 
Φ ’᾽ . ἐς Ἁ μΝ ’ , ’ Ἁ Ἁ ᾽ , 

γεν ὁ Χριστός" “τὸ μὲν ποτηριὸν μον πίεσθε, καὶ τὸ βαάπτισμα,15 

“ὁ ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε." 

Ἀμμωνίου. Θέα ὅτι οἱ πιστοὶ ἄνδρες, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν σύ- 
9 ΄ ᾿ς 4Φ στημα ᾿Εἰκκλησία καλεῖται. 

Ποῖον καιρόν ; τὸν ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος" Γάϊος γὰρ αὑτοκρά- 

τωρ Ῥωμαίων Ἀγρίππαν καθίστησι βασιλέα τῆς ᾿Ιουδαίας, [ τὸν 30 

Ἡρώδην ἐξορίσας διαβιοῦν ἐν Λουγδούνῳ τῆς ὃ Γαλλίας ] σὺν καὶ τῇ 

ἔ υκ υποΐηϊΐδ ἰΏ6} 81 ἴῃ ταΧτιϊ ΟΠ} 1588 ΒΌΡΡ]. γθο. τηϑΏ. ἴῃ τᾶς. 
ἐξωρίσας δι᾽ αἰσχρότητα βίον (ουτῃ. οἰ Οοά. Βδατοος. 3. 5 Γαλιλαίας 
ζοα. 
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γυναικὶ Ἡρωδιάδι" οὗτός ἐστιν ὁ κατὰ τὸ πάθος τοῦ Κυρίου, ὡς ἱστο- 

ρεῖ Ἰώσηπος ἐν τῷ ιη΄ λόγῳ τῆς Ἀρχαιολογίας, καὶ Εὐσέβιος ἐν 

τῷ β΄ λόγῳ τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Ἱστορίας" ἢ οὖν διαφωνία τοῦ 

ὀνόματος ἐνταῦθα τὸ λέγειν ἀντὶ Ἀγρίππᾳ Ἡρώδην, ἢ κατὰ σφάλ- 

μα ὡς εἰκὸς γραφικὸν γέγονεν ἢ κατὰ διωνυμίαν εἴρηται" ἐπεὶ 5 
.ς , ν΄ ε ᾿ . ΝΥ , , , 

καὶ ὃ χρόνος καὶ αἱ πράξεις τὸν αὐτὸν ὄντα δεικνύουσιν" τουτέστιν 

Ἀγρέππαν ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος, ὃς μετὰ Γάϊον γέγονεν αὐτο- 
κράτωρ. 

2 ᾿Ανεῖλε δὲ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου μαχαίρᾳ. 
Τοῦ Χριυσοστόμου. ᾿Αξλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν" εἰ δέ τις ζητοίη, το 

διατί συνεχώρησεν ὃ Θεὸς, ἐροῦμεν ὅτι ὑπὲρ αὐτῶν τούτων' πρῶ- 
Α, ,ὔ 9 ᾿ Ὁ Α 3 ’ “ὍὋ Ψ 4 τον μὲν πείθων αὐτοὺς, ὅτε καὶ ἀναιρούμενοι κρατοῦσιν, ὅπερ ἐπί 

Στεφάνου γέγονε" δεύτερον δὲ διδοὺς αὐτοῖς μετὰ τὸ ἐμπλῆσαι 

τὸν θυμὸν, ἀνενεγκεῖν ἀπὸ τῆς μανίας" τρίτον δεικνὺς ὅτι κατὰ 

συγχώρησιν» αὐτοῦ γέγονε τοῦτο. [δ 

Τοῖ αἰτοῦ. Οὕτως ἦν σφοδρὸς καὶ βαρὺς ᾿Ιουδαίοις, ὡς καὶ 

τὸν Ἣ ρώδην ταύτῃ δωρεὰν μεγίστην νομίσαι χαρίσεσθαι τοῖς 
3 ,ὔ 2.ϑΝΜ ὍὋ 9 2 

Ἰουδαίοις, εἰ ἐκεῖνον ἀγέλοι. 
φ 3 “Ὁ 9. “ὦ Α 3 ’ ἐ Υ Ἁ ᾿ ’ ᾿ Τοῖ αἰτοῦ. Εἶδες αὐτῶν τὴν ἀνδρείαν ; ἵνα γὰρ μηδεὶς λέγῃ 

“0 . ἃ "Ὁ φῷ φῳ 

ὅτι διὰ τοῦτο ἀκινδύνως καὶ ἀδεῶς κατατολμῶσι τοῦ θανάτον, ἅτε 2ο 

ἐξαρκάζοντος αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο συγχωρεῖ καὶ ἀναιρε- 

θῆναι καὶ τοὺς κορυφαίους, μάλιστα Στέφανον καὶ ᾿Ιάκωβον' πεί- 
3 Ν ΑῚ ᾿ "ο. ν ΔΝ “Ψ 9,4 3 δ Α 

θων αὐτοὺς τοὺς ἀναιροῦντας, ὅτι οὐδὲ ταῦτα ἀφίστησιν αὐτοὺς καὶ 

κωλύει. 
9 ’ ὔ ΄ 3 9 σῳ 9 ᾽ 4 λ 

Ἀμμωνίου Σημειωτέον ὅτι Ἰάκωβος πρῶτος ἐμαρτύρησεν ἀπὸ 25 

τῶν δώδεκα μαθητῶν, ὑπὸ Ἡρώδον ἢ σφαγεὶς ἣ ἀποτμηθέϊς τὴν 

κεφαλήν. 

Τοῖ Χρυισοστόμου. Ἦν γὰρ καὶ ἕτερος Ἰάκωβος ὁ τοῦ 

Κυρίου ἀδελφός διὰ τοῦτο ἐπεσημήνατο εἰκὼν τὸν ἀδελφὸν 
Ἰωάννου. 30 

Ἐ Πέτρου σύλληψις πρὸς Ε' Ἡρώδον' ὅπως τὲ αὐτὸν θείῳ θελήματι ἢ ἄγγελος 
ἐξείλατο τῶν εἰργμῶν. 

4 Ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ιουδαίοις, προσέθετο 
συλλαβεῖν καὶ Πέτρον. 

8 ᾿Ηρώδην (οἀ. Β ἄγγελον (οὐ. 
ν εἰ 
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Τοῦ αἰτοῦ. Ὑχσὲρ τινῶν αὐτοῖς ἐχαρίζετο φόνους ποιῶν ἁπλῶς 
καὶ εἰκῇ ; 

Τοῖ αἴτοῖ. ““ Ἰδὼν δὲ ὅτ, ἀρεστόν ἐστι," φησὶ, ““ τοῖς ἴου- 

“ δαίοις"" ἀρεστὸν φόνος ; καὶ φόνος ἄδικος κακίας ; ἀσέβεια 
ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτῶν ταῖς ἀτόποις ὑπηρετεῖτο" δεὸν γὰρ τοῦναν- 5 

τίον ποιεῖν" ἐγκόπτειν αὐτῶν τὴν ὁρμὴν, ὁ δὲ ἐπέτεινε, καθάπερ τες 
δήμιος ὧν τῶν νοσούντων, ἀλλ᾽ οὐκ ἰατρός" καίτοι μύρια παρα- 
δείγματα ἔχων, καὶ τοῦ πάππου καὶ τοῦ πατρὸς Ἡρώδου καὶ 
πῶς ἐκεῖνος μὲν διὰ τὴν ἀναίρεσιν τῶν παιδίων μέγιστα ἔκαθε 

κακὰ, οὗτος δὲ ᾿Ιωάγνην ἀνελὼν, πόλεμον ἤγειρε χαλεπόν. 1ο 

Ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων. 

7οζ αἴτοῦ. Πάλιν ἡ περιττὴ τῶν Ἰουδαίων ἀκριβολογία" ἀνε- 

λεῖν μὲν οὐκ ἐκώλυον, ἐν δὲ καιρῷ τοιούτῳ πράττειν οὐκ ἤθελον. 

ἃ ’ νΨ,͵ Ἁ Ά 

4 “Ον καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακὴν, παραδοὺς τέσ- 
[4 “Ὁ [4 ΙΝ ᾽ 

σαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτὸν, βουλο-τ- 
Ἁ - 4 “ Ά, ζω σι 

μενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. 

Τοῦ αἰτοῖ. Καὶ τοῦ θύμον τοῦτό, φησιν, ἦν καὶ τοῦ δέους. 

Ὅσῳ ἀκριβεστέρα ἡ φρουρὰ, τοσούτῳ θαυμασιωτέρα ἡ ἐπίδει- » ἀκριβεστέρα ἡ φρουρὰ, τοσούτῳ θαυμασιωτέρα ἡ ἐπῖδε 
ΩΣ Ν ςφδν “ ’ , Ν᾿ 3 ξις᾽ τοῦτο δὲ ἦν ὑπὲρ Πέτρον δοκιμωτέρον γινομένον καὶ τὴν ἀν- 

δρίαν τὴν οἰκείαν. 20 

Τοῦ αὐτοῖ. Περὶ τὰ καίρια λοιπὸν ἦν ὁ ἀγὼν, καὶ τὸ ἐκεῖνον 
ἀναιρεθῆναι περιδεεῖς ἐποίει, καὶ τὸ τοῦτον ἐμβεβλῆσθαι. 

5 Ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ" προσευ- 

χὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν 

Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. 19 
Τοῦ διτοῦ. Φιλοστοργίας ἣν ἡ προσευχὴ, πατέρα πάντες 

3 4 Ἁ 

" “ εκτενὴς," φησι, ““προσενχή"" ἀκούσατε 
ῳ» 7 ,ὔ μέ 
ἐζήτουν, πατέρα ἥμερον 

“ 7 » δ. , 
πῶς διέκειντο πρὸς τοὺς διδασκάλους" οὐκ ἐστασίασαν, οὐκ ἐθορύ- 

3 ΣΝ »Ν.] 3 , Ψ ὔ ν΄ ἣν 
βησαν, αλλ ἐπὶ εὐχὴν ἐτράπησαν ὄντως συμμαχίαν τὴν ἄμαχον. 

“Ὁ {, ΄ 3 “ 

Τοῦ ΑΓΙΟΥ ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚόΠπΠΟΥ ἈΝΤΙΟΧΕΊΑΣ Ἐκ ΤΗ͂Σ 30 
᾿. ’ Ά 3 “ “Ὁ “υ “ ΠΡῸΣ ΜΗ͂ΤΡΑΝ ΠΡΩΤΕΤΌΝΤΑ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Τοῦτο καὶ ὑμᾶς ἡμῖν 

ν» ἤ " ’ : ΄ Ἁ ’ 

τοῖς βραχέσι παρακαλοῦμεν συνεισφέρειν, καὶ ἱκετείαις καὶ δά- 

ἱ τὴν ἀμ. βιιρρίον!ς 566. τ). 
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κρυσι" τὰ γὰρ κοινὰ πάθη τῆς Ἐκκλησίας καὶ κοινῶν δεῖται δεή- 

σεων᾽ οὕτω γὰρ καὶ Πέτρον τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων ἐν 

τῇ φυλακῇ δύσιν ἀλύσεσι δεδεμένου, καὶ φρουρᾷ στρατιώτων 
ταραδεδομένου, φησὶ τὸ βιβλίον τῶν Πράξεων, “ προσευχὴ δὲ ἦν 
“" . εν. , νΝ νειν ». .ω» 
ἐκτενὴς γινομένη νπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. κα 
ον [2 ᾿ς 3 , “ ΄ ὃ ,ὔ “, 4." “- τοῦτοί ἔγυν Αποστόλου τῆς συμμαχίας δεηθέντος τῶν ὑπὸ τῆς 

Ἐκκλησίας ἀναπεμπομένων εὐχῶν, πῶς ἡμεῖς οἱ ἀτελεῖς καὶ τῇ 

ἁμαρτίᾳ σύντροφοι, μὴ πολλῷ μᾶλλον αἰτήσωμεν ταύτας ἡμῖν 
συνεισφέρεσθαι παρὰ τῶν πιστῶν, γνησίων μελῶν ὄντων τῆς ἐκκλη- 

’ 4 ’ ᾿ 5» δ “ Α σίας καὶ κεπαιδευμένων, στενάζειν μετ᾽ αἰσθήσεως θεοφιλοῦς καὶ το 

πνευματικῆς ; 
σ ΄“ Ν ΄“ 

6 Ὅτε δὲ ἔμελλε προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ Ἡρώδης, τῇ νυκτὶ 
Α “- 

ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, 

δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί: φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας 
5. 7 ᾿ , ν.» ἂν ’, »  » 

ἡετήρουν τὴν φυλακὴν" καὶ ἰδοῦ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη, τς 
“΄᾿ ΄“ “ ν- 

καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι" πατάξας δὲ τὴν πλευ- 
“σι 4 ᾽ 

ρὰν τοῦ Πέτρου, ἤγειρεν αὐτὸν λέγων. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Κατ᾽ ἐκείνην τὴν νύκτα αὐτὸν ἐξήρπασε" 
. οᾳἄᾶΕΠΣδ6ἋἝἭἝΝ .}) Ἁ 3 -φΦ39, Ὁ Α ’ 

“καὶ φὼς ἐλαμψε, φησι, “ ἐν τῷ οἰκήματι, ἵνα μὴ νομίσῃ φαν- 
, Ξ ΒΞ: “ὦ ΄.κ νΝ 3 ’ . .) . ἃ Ἁ “ 

τασίαν εἶναι" καὶ τὸ φῶς οὐδεὶς εἶδε πλὴν ἐκείνον᾽ εἰ γὰρ καὶ τοῦτο 2ο 
,ὔ 5" 9 ’ , ν,.) ’’ 3 Α 

γέγονε, καὶ ἐνόμιζε φαντασίαν εἶναι διὰ τὸ ἀπροσδόκητον, εἰ μὴ 

τοῦτο γέγονε Ι, πολλῷ πλεὸν οὕτως παρετάττετο πρὸς τὸν θανα- 

τον τὸ γὰρ πολλῶν ἡμερῶν ἐκεῖ μείναντα μὴ σωθῆναι, τοῦτο 

ἐποίει. 

Τοῦ αὐτοῦ. “Ὅρα δὲ Πέτρον καθεύδοντα, καὶ οὐκ ὄντα οὐδὲ ἐν λς 
ἀγωνίᾳ οὐδὲ ἐν φόβῳ᾽ αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἦ προάγεσθαι ἔμελλε, ἐκά- 

θευδε, τὸ πᾶν ῥίψας ἐπὶ τὸν Θεόν" καὶ πάλιν ἰσχύει πλῆθος ὅταν 

καὶ ἀρετὴ ἤ" καὶ τοσοῦτον ἰσχύει, ὡς κεκλεισμένων τῶν θυρῶν 
καὶ ἁλύσεων ἐπικειμένων, καὶ φυλάκων ἑκατέρωθεν παρακαθευδόν- 

ἢ ν δῖ 9 Ν 9 ᾿ , »..,͵,κἔἕἐῖι ς 2.49 
τῶν, ἐξαγαγεῖν τὸν Ἀπόστολον καὶ ἀπαλλάξαι πάντων ἐκείνων" ἀλλ᾽ 30 

ὥσπερ ἀρετῆς οὔσης μεγάλα δύναται, οὕτω κακίας προσούσης, 
3..Ν 3 ὅ [ω] 

οὐδὲν ὀγίνησι πλῆθος. 

κ 8,6. : 
1 Τὴ ΔΙ. ΒΌΡΡΙ. Γδ6. τ. πῶς οὐκ ὧν ἐνόμωσε φαντασίαν εἴνα!-. 

"»ά2 
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Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα πῶς ἀκριβὴς ἡ φυλακή" καὶ φησὶ, ἀνάστηθι" 

συγκαθεύδοντες ἦσαν οἱ φύλακες, “ καὶ φῶς ἔλαμψε" διατί φῶς; 
“- Ἁ λυ 

ὥστε καὶ ἴδεῖν καὶ ἀκοῦσαι τὸν Πέτρον, καὶ μὴ νομίσαι φαντα- 
,ὔ ἢ Ρ Ἁ Ἀ.ϑβ 9 , [μέ 4 « Φ᾿ Η ννγ 

σίαν εἶναι" καὶ τὸ ἐν τάχει, ὥστε μὴ ῥαθυμῆσαι" καὶ ἔκληξεν 

αὐτόν" οὕτως βαθέως ἐκάθευδεν" ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέκειν. διῆλ- 5 

θον πρώτην καὶ δευτέραν φυλακήν πῶς ; εἶπέ μοι" ποῦ εἰσὶν οἱ 

αἱρετικοί; εἰκάτωσαν ἡμῖν. 
’ , φ᾿ 

Ἄναστα ἐν τάχει" καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ 
τῶν χειρῶν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐχὶ θορυβοῦντός ἐστι τοῦτο, ἀλλὰ πεί- το 

θοντος μὴ ἀναβάλλεσθαι. : 

Τοῦ αὐτοῦ. Πάλιν ἐνταῦθα δείκνυσιν ὅτι οὐ κακουργία γέ- 

γόνεν' οὐδεὶς γὰρ ἐπειγόμενος καὶ διορύξαι βουλόμενος τοσαύτην 

ποιεῖται σπουδὴν, ὡς τὰ σανδάλια αὐτοῦ λαβεῖν καὶ σώξεσθαι. 
4 δ Ὗ δ ὔ 

8 Εἶπε δὲ ὃ ἄγγελος πρὸς αὐτόν" ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τς 
4 ’ . ἢ» ’ ς [2 ς Ν ΄ 3 Ἂς τὰ σανδαλιὰά σου᾿ ἐποίησε δὲ οὕτως" καὶ λέγει αὐτῷ 

’᾽ λε , ’ ν, » ΄ ᾿ 

περιβάλου τὸ ἱματιὸν σου, καὶ ἀκολούθει μοι 

Τοῦ αἰτοῦ. Φέρε κἀκεῖνο ἐξετάσωμεν' εἶπεν ὃ Χριστός" “ μὴ 

“κτήσεσθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑπο 

“ δήματα, μηδὲ ζώνην, μηδὲ ῥάβδον" τί οὖν, εἶπε μοι, Πέτρος 10. 
Ἁ "Ὁ 9 Ἁ ὔ Ἁ παρὰ τὸ πρόσταγμα; ἐποίει" πῶς γὰρ οὐ ; καὶ ζώνην ἔχων καὶ 

. , ν νιν. ) , . » 4“, ες νε ἡ ἱμάτια' ἄκουε γὰρ ἀγγέλου λέγοντος πρὸς αὐτὸν" ““ ζῶσαι καὶ ὑπό- 

“«δησαι τὰ σανδάλιά σου καίτοι οὐ τοσαύτη χρεία τῶν ὑποδη- 

μάτων ἦν ἔστι γὰρ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν καὶ ἀνυπόδετον εἶναι" 
΄ “ “ ι 

ἡ δὲ πολλὴ χρεία ἐν τῷ χειμῶνι ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅμως εἶχε" τί δὴ ὁ 19 

Παῦλος ὅταν Τιμοθέῳ τι γράφων ““ σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλ- 

“ς θεν" εἶτα παραγγέλλει καὶ λέγει" “ τὸν φελώνην ὃν ἀπέλειπον ἐν 
“Τρωάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα 

. 39 ’ Ἁ "Ὁ 

“ γας μεμιβράνας" ἰδοὺ φελώνην εἶπε" καὶ οὐκ ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν 

ὅτ, καὶ ἕτερον οὐκ εἶχεν ὃν ἐφόρει" εἰ μὲν γὰρ μηδὲ ὅλως ἐφόρει,3ο. 

περιττῶς ἐκέλενε τοῦτον ἀπενεχθῆναι" εἰ δὲ οὐκ ἐνὴν μὴ φορεῖν, 

δηλονότι ἕτερον εἶχε" τί δὲ ὅτι διετίαν ὅλην ἐν οἰκείῳ μεσθώματι 

π) Ἐς. τη. δα ὰ. ὅταν λέγῃ Τιμ. 
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ἔμεινεν; ἄρα παρήκουσε τοῦ Χριστοῦ τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς ὁ 
λέγων" “ζῶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγὼ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός" περὶ οὗ ὃ 
Χριστὸς ἐμαρτύρησε λέγων" ““ ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστί μοι οὗ- 
- .᾽» 4 5. 3.2 ΄«.-ὮἊ»᾿ν 2, 25.ϑΝϑ , ᾿ 

τος Καὶ μετ ὀλίγα----Τὶ οὖν ἐστὶν ; οὐκ ἐναντιώθησαν ; μὴ 

γένοιτο ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἠκολούθησαν τοῖς ἐπιτάγμασι τοῦ ς 

Χριστοῦ" τὰ γὰρ ἐπιτάγματα ἐκεῖνα πρόσκαιρα ἦν, καὶ οὐ διὰ 
΄ ἐν “ὍὋ 9 ’ ’ὔ 9 2.ϑ 9» »"» “ ’ παντός" καὶ τοῦτο οὐ στοχαζόμενος λέγω, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν θείων 

γράφων" πῶς φησὶν ὃ Λουκᾶς εἰρηκέναι τὸν Χριστὸν τοῖς μαθη- 
φτο «ε:ὖῦὁ 3, ἡ ςΦὋ »ν ἢὦΚῦὺ ’ 4 ᾽ ν 7 

ταῖς ; ““ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλαντίον καὶ πήρας καὶ ζώ- 
ες λε δὴ ’ ’ φ ᾽ ςν»ς ΡῚ ἐγ 9 ν᾿ 

νης καὶ ὑποδημάτων, μήτινος ὑστέρησεν ὑμῖν ; λέγουσιν αὐτῷ, το 
“ς οὐ οὐκοῦν λοιπὸν κτήσασθε" ἀλλὰ τί ἔδει, εἶπέ μοι, ἕνα χι- 

»- ΥΓ " ’ ἦ 3 , “ ξὸ ᾿ ΜΠ: “ 4 τωνᾶ ἔχειν; τί οὖν εἰ πλύνασθαι τοῦτον ἔδει ; γυμνὸς ἐχρῆν οἴκοι 
- ΓΥ Α ,ὔ ν, “ ’ ’ὔ καθῆσθαι; ἢ γυμνὸν περμέναι καὶ ἀσχημονεῖν χρείας καλούσης ; 

ἐννόησον οἷον ἦν, Παῦλον τὸν ἐπὶ τοσούτοις κατορθώμασι περιϊόντα 
ΝῊ 9 ν 6 “ 3 ΄ 4 [ω , ’ τὴν οἰκουμένην, διὰ ἱματίου ἐνδείαν οἴκοι καθῆσθαι καὶ τηλικούτοις τς 

᾽ὔ 3 Α ΗΒ ’ . 3 Α 3 , Ἁ Ἁ πράγμασιν ἐμποδίζειν τί δὲ εἰ κρυμὸς ἐπετέσθη σφοδρὸς καὶ 
, ἱ ν ιν» “ ’ 3. ᾿ὦ Ἁ ’ κατέβρεξεν ; ἢ καὶ ἐπάγω σε πῶς ξηραίνεσθαι ἐνῆν ; καὶ πάλιν 
ΟΠ, » “ ὲ ΟΝ ». δ ’ , ΨῬς- 

γυμνὸν ἐχρὴν καθῆσθαι" τί δὲ εἰ τὸ ψύχος κατέτεινε ; τὸ σῶμα 
΄ Α ΝΑ , Ψ Ἁ 3 3 ᾽ ἢ τήκεσθαι ἔδει, καὶ μὴ φθέγγεσθαι ; ὅτι γὰρ οὐκ ἀδαμάντινα σώ- 

ματα αὐτοῖς κατεσκεύαστο, ἄκουσον τί φησι πρὸς Τιμόθεον" 2λο 
εε 4 )λί », ὃ Α 8 ’ ᾽ λῚ .} [4 οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σὸν καὶ τὰς πυκνάς σου 
« " , ,»» ν᾿ νι ες" -ς λιν, » δ᾽ 

ἀσθενείας" καὶ πάλιν περὶ ἑτέρου ““ καὶ γὰρ ἡσθένησε παρα- 

“ πλήσιον θανάτου: ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν οὐκ αὐτὸν δὲ 

“« μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμέ" ὥστε ἁλώσιμοι πᾶσιν ἦσαν τοῖς πάθεσι" 
᾽ ζ 9ϑ 3 φῷ 3 “Ὡς ’ Ὕ ’ φ 

τί οὖν ἀπολλυσθαι ἐχρῆν ; οὐδαμῶς" τίνος οὖν ἕνεκε τότε τοῦτο 2 ς 

ἐκέταξε ; τὴν δύναμιν αὐτοῦ θέλων δεῖξαι. 

Ν 4 {2 , 
9 ΚΚαὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει" καὶ οὐκ ἤδει, ὅτι ἀληθές 

5 Ν ᾽ " -’Κ » ’ " ϑαᾳ ἢ Ά [4 

ἐστι τὸ γενόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου" ἐδόκει γὰρ ὄραμα 
᾽ ,. Ἁ ’᾽ το βλέπειν. διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν, 

Ἅ ’ Α [ο, ᾿ , Ἁ 

ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν, τὴν φέρουσαν εἰς τὴν 3ο 
[4 ΨΥ 3 ’ 3 ῇ 3 “ ς , ᾽ ’ 

πόλιν, ΤΙ αὐτοματΤῆ Ὡνοιγὴ ἄντοις Και ἐξελθὸντ ες 
“" «» ’ὔ Ά, 3 ᾽’᾽ 3 [4 ε Ψ 

προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
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Ἰοάννου. Ἰδοὺ δεύτερον σημεῖον ὅτε ἀπέστη ὃ ἄγγελος, τότε 
ἐνόησεν ὃ Πέτρος. 

Τοῖ αἰτοῦ. Εἰκότως διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῶν γινομένων' ὁρᾶς 
πόσον ἐστὶν ὑπερβολὴ σημείον' πῶς ἐκπλήττει τὸν ὁρῶντα᾽ πῶς οὐκ 

ἀφίησιν ἀπιστηθῆναι. εἰ γὰρ Πέτρος ἐδόκει ὅραμα βλέκειν τοσού- ς 

τῷ χρόνῳ, καίτοι αὐτὸς ζωσάμενος καὶ ὑποδησάμενος, τί ἕτερος 

ἔπαθεν ἄν ; διῆλθεν πρώτην καὶ δευτέραν φυλακήν᾽ πῶς ; εἶπέ μοι" 
ΦΨ͵. 9) ς ε ’ 9 ἢ Φ οὦ Ν 3». ἢ ες Ἵ 

ποῦ εἰσὶν οἱ αἱρετικοί ; εἰπάτωσαν ἡμῖν. Καὶ μετ᾽ ὀλέγα----“ Ἔξελ- 

“ὁ θόντες προῆλθον ῥύμην μίαν," ἕως ὅτου ἀπέστη ὁ ἄγγελος" τὰ 
Ν ἤ 4 φῷ φΦ ᾽ σ΄ .Ν μέντοι ἔνδον γενόμενα ἐν τῇ φυλακῇ θαυμασιώτερα ἦν, τοῦτο δὲ το 

,. 2 ’ Ὁ 9.Ν ’ κ᾿ ,ὔ 9. 9 ΦΧ λοιπὸν ἀνθρωπινότερον᾽ ὅτε οὐδὲν κώλυμα ἦν, τότε ἀπέστη ὁ ἀγ- 
Η , »“ ς ,ὔ 4 ν ΄ Γ 

γελος᾽ εἰ γὰρ προῆλθεν ὁ [Πέτρὸς τοσούτων ὄντων κωλυμάτων, ὃν-- 

τῶς γὰρ ὄντως ἔκπληξις ἦν νῦν ἔγνων, ““ ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος 
- λιν 53. .,ὦ ν» 7 3. 3ν. "ἡ Ψᾧὧ 2 ἊΞ 

τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐξείλατο," οὐχὶ τότε ὅτε ἐν δεσμῷ ἦν. 
᾽ὔ ΄΄᾿ε Υ͂ 4 φ᾿Ὰ .- 

11 Καὶ ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, εἶπε, Νῦν οἶδα τὸ 
“ σ΄ ’ Ἁ 9 σι ἉἭ 

ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ὁ Θεῦς, καὶ 
3 ’;᾽ ΄ 3 Ν᾿ ε ’ ΝΥ [4 ΄΄ 

ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρώδου, καὶ πάσης τῆς προσδο- 
’, σι ξι “ΟΡ 3 ῥ᾽ 

κίας τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων. 

Τοῦ αὐτοῦ. Νῦν ἔγνων, φησὶν, οὐ τότε διατί δὲ γίνεται 
φ. Ἁ 4 Ν ’ὔ .) ϑ ᾽ὔ “Ὁ ’ [4 

τοῦτο, καὶ οὐκ ἐστι [Πέτρος ἐν αἰσθήσει τῶν γινομένων" καίτοι 20 

τοιαύτης ἀπολαύσας ἀπαλλαγῆς ὅτε οἱ πάντες ἀπελύθησαν. καὶ 

τὸ τὰς ἀλύσεις δὲ ἀπὸ τῶν χειρῶν πεσεῖν, καὶ τοῦτο μέγα τεκμή- 

ρίον τοῦ μὴ φυγεῖν. ἀθρόον βούλεται τὴν ἡδονὴν αὐτῷ γενέσθαι, 
Ἁ φῳ Φ. 

καὶ μετὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι, τότε τὴν αἴσθησιν λαβεῖν. 

12 Συνιδὼν δὲ ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μαρίας τῆς μητρὸς "5: 

᾿Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μαρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ 
13 συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμεμοι. κρούσαντος δὲ τοῦ 

Πέτρου τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλθε ὑπακοῦσαι 
τ4 παιδίσκη ὀνόματι ῬῬώδη" καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ 

Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, 30 

Τοῦ Χρυσοστόμονι. Ὅρα τὸν Πέτρον οὐκ εὐθέως ἀναχωροῦν- 
τα, ἀλλὰ πρότερον εὐαγγελιζόμενον τοὺς αὐτοῦ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- 
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“ συνιδὼν δὲ, φησί: τί ἐστὶ συνιδών ; ὅτι οὐχ ἁπλῶς ἀπελθεῖν 
δεῖ, ἀλλ᾽ ἀμείψασθαι τὸν εὐεργέτην ““ ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μα- 
«-ο:-.7» ἢ “7. 9 » 3». ᾿.'.ἕ. ςῦὦ'νὰνν » "» “΄ 

ρίας" τίς ἦν ὁ ᾿Ιωάννης ; ἴσως οὐκ ἐκεῖνος ὁ ἀεὶ αὐτοῖς συνών" 

διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ παράσημον αὐτοῦ ἔθηκεν" εἶπε γὰρ, “ τοῦ 
“ ἐπικαλουμένου Μάρκου" ὅρα δὲ εὐχόμενοι ἐν γυκτὶ πόσον ἤνυ- ς 
σαγ' ὅσον ἀγαθὸν ἡ θλίψις" πῶς δὲ διεγηγερμένους αὐτοὺς εἰργᾷ- 
σατο εἶδες τοῦ φόνου Στεφάνου τὸ κέρδος, ὅτι διεσπάρησαν εἰς 

τὴν γὴν, καὶ ἐπλατύνθη τὸ κήρυγμα μετὰ τὸν φόνον Στεφάνου" 
ἢ ἌΝ , , “ .« ».,7 . Νὰ » εἶδες καὶ τοῦ δεσμωτηρίον τούτου ὅση ἡ ὠφέλεια οὐ γὰρ δὴ ἐξ 
ς», Φ , δῷ 9 δῷ ᾽ Ἁ ’ ’ ,} 9 ἤ 

ἑτέρων ὁ Θεὸς τοῖς ἀδικοῦσιν αὐτοὺς μέγα δεικνύει τὸ εὐαγγέλιον, το 
ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἀδικουμένοις, οὐδὲν δι ἐκείνων πασχόντων 

δεινὸν, αὐτὰς καθ᾽ ἑαντὰς θλίψεις δείκνυσι μεγάλας οὔσας" ἵνα μὴ 

τὴν ἀταλλωγὴν αὐτῶν πάντως ζητῶμεν, μηδὲ τὴν ἐκδικίαν. 

Ἀμμονίου. Τάχα οὗτός ἐστι Μάρκος ὁ Εὐαγγελιστὴς, δι᾿ οὗ 
λέγουσιν ὅτι ἸΠέτρος εὐαγγελίσατο' τὸ γὰρ Μάρκον εὐαγγέλιον 1 5 
Πέτρου λέγεται εἶναι" πιθανὸς δὲ ὃ λόγος ἐξ ὧν καὶ πρὸς αὐτὸν 

,ὔ Υ͂ ,ὔ λιε. ’ κατέμενον ὃ τε []έτρος καὶ οἱ λοιποὶ. 

Εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστᾶναι τὸν Πέτρον 
- ΄σ΄ι' ζω ε ᾿ Ἁ 3.ϑ 9 ὔ - 4 ἴδπρὸ τοῦ πυλῶνος. οἱ δὲ πρὸς αὑτὴν εἴπον, μαίνῃ. ἢ δὲ 

δισχυρίζετο οὕτως ἔχειν. 20 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα καὶ τὰς καιδίσκας εὐλαβείας γε- 
γι τὸς ἂν ὃς ν ν ’ ͵ 5.2 ᾿ μούσας" ἐκεῖνοι δὲ καὶ τούτον γενομένου ἀνένευσαν. Καὶ μετ᾽ 

,. 9 ν { ’ 3 οὦ Ἁ ς » 3. ον 
θλγα---Καὶ αἱ παιδίσκαι αὐτῶν λοιπὸν ὁμότιμοι αὐτοῖς ἧσαν" 

“ ἀπὸ τῆς χαρᾶς," φησὶν, “ οὐκ ἤνοιξε" καλῶς καὶ τοῦτο γέγονεν, 
σ φὰ φὰ 

να μὴ ἐκεῖνοι ἐκκλαγῶσιν εὐθέως ἰδόντες, καὶ ἀειστήσωσιν, ἀλλ᾽ 25 
Η -“ 9 ὦ φ ’ ΄ 2 φΦ υἉ Ψ 3 4 .} 9 ἐγυμνασθῇ αὐτῶν ἡ διάνοια. ὅπερ ἔθος ἡμῖν, ἱνα αὐτὴ τὰ εὐαγ- 

μ ’ ΝΥ μι Α 93 ΄ 
γέλια κομίσηται, ἐσπευσεν᾽ ὄντως γᾶρ εὐαγγέλια ἦν. 

Οἱ δὲ ἔλεγον, ὃ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦτο ἀληθὲς, ὅτι ἕκαστος ἄγγελον ἔχει" 
νι Ῥἤ, ΄ ςνΝ 9. ἃ 4“ 4“ “ ;ὔ καὶ τί βούλεται ὁ ἄγγελος ; ἀπὸ τοῦ καιροῦ τοῦτο προσεδόκησαν" 30 
ΞΘ: ἐ ἤ ΣΝ ἔνο 3 νν Ν » ᾿ Σ) Δ.» 

φησι γὰρ, ““ ὅτον εἰσὶ συνηγμένοι εἰς τὸ ὄνομά μου, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν 
Ὰ μέσῳ αὐτῶν" ὅπου ὃ Χριστὸς μέσος, πολὺ πλῆθος ἐστίν ὅπου ὃ 

Χριστὸς, ἀνάγκη καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ τὰς ἄλλας δυνάμεις. 
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Τοῖ ἁτίονυ ΒΑσιδλξῖου Εἰς ΤῊΝ ἙρΡμηνεῖαν τοῦ δι΄ Ψλλνοῖ. 
Παντὶ πεκιστευκότι εἰς τὸν Κύριον ἄγγελος παρεδρεύει, ἐὰν μή- 
ποτε ἡμεῖς ἐκ τῶν πονηρῶν ἔργων ἀποδιώξωμεν. ὡς γὰρ τὰς μελίσ- 
σας καπνὸς φυγαδεύει, καὶ τὰς περιστερὰς ἐξελαύνει δυσωδία, 

οὕτως καὶ τὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν ἄγγελον ἡ πολύδακρυς καὶ δυσώδης 9 
9 Φ ω ’᾽ ἁμαρτία. ἐὰν ἔχης ἐν τῇ ψυχῇ ἄξια φυλακῆς ἔργα, ἀναγκαίως 

φρουρούς σοι καὶ φύλακας παρακαθίστησιν ὁ Θεός" καὶ περιτει- 

χίζει σε φυλακῇ ἀγγέλων. σκόπει δὲ ἡλίκη ἐστὶ τῶν ἀγγέλων 

ἡ φύσις" ὅτι ὅλῳ στρατοπέδῳ καὶ παρεμβολὴ ἀνθρώπων παρα- 
σκευάζεται ὃ εἷς ἄγγελος" διὰ μὲν οὖν τὸ μέγα τοῦ φυλάσσοντός το 

3 ἡ ς ’ ᾿ Ν 4 - 3 Ν “ σε, παρεμβολήν σοι χαρίζεται ὁ Κύριος" διὰ δὲ τὴν ἰσχὺν τοῦ 
9 ’ , ’ Φ- 9 3 3 “ . ΄ ἀγγέλον οἷον περιτειχίζει σε πάντοθεν τῇ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀσφαλείᾳ. 
ὥσπερ γὰρ οἱ τῶν πόλεων περίβολοι κύκλῳ πᾶσι περικείμενοι, 

’ , “ὍὋ ’ ᾿ . ’ ΄ λρο 

πάντοθεν τὰς τῶν πολεμίων προσβολὰς ἀπείργουσιν, οντως καὶ ὁ 

ἄγγελος, καὶ προτειχίζει ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθοφυλακεῖ, καὶ τ- 

οὐδὲ τὰ ἑκατέρωθεν ἀφύλακτα καταλείπει. 
9 ’ ’ ’ 3 ’ ΗΥ̓͂ Η͂ “ 
Αμμωνίου. Τέως σημειωτέον ἐν πρωτοῖς, ὅτι ἕκαστος τῶν 

᾽ν. δ 7 Νἦ χε ν Φ »"Ἅ 4) » ς , ἀνθρώπων ἔχει ὁδηγόν καὶ ὅτι συνεχῶς ἑώρων ἀγγέλους οἱ πιστοῖ; 
ὡς ὃ Φίλιππος καὶ οἱ περὶ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ οἱ ἄλλοι" οἱ 

4 Ψ 3 δ. 4, ’ὔ εἰ ) ὦ 9 Ὁ ς «ἐ 4 

γὰρ ἄπιστοι οὐχ, ὁρῶσι, κἄν πλησίον ὦσιν αὐτῶν" ἀμέλει, ὁ “Ηρώ- 20 
δης οὐκ εἶδε τὸν πατάξαντα αὐτὸν ἀγγελόν' ἀλλὰ τῆς μὲν πληγῆς 
ἤσθετο, τίς δὲ ὁ πλήξας οὐκ ἐθεάσατο. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Εντεῦθεν δηλονότι ἀγγέλους ἔχουσιν οἱ 
ινιὍὃοΨ,υοὌοἜοὌοὃ.υ,β νιν Φ3Ὰ. 2 , ν.- ἅγιοι, ἢ καὶ πάντες" καὶ γὰρ ὃ Ἀπόστολός φησι περὶ τῆς γυναι- 

κός" ὅτι ““ ὀφείλει ἐξουσίαν ἔχειν ἐεὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγ- 35 
“ς γέλους"" καὶ Μωσῆς ““ ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέ- 

“λων Θεοῦ." 

ιό6 ὋὉ δὲ Πέτρος ἐπέμενε κρούων' ἀνοίξαντες δὲ εἶδον 
17 αὐτὸν, καὶ ἐξέστησαν. κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ 

κ“ ὃ ’ δ “ ζο ε Κ ’ 25. Ἀ 5» 
σιγᾷν, διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ Κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν 3. 

Ἅ ΄ὸ ἴω 

ἄπο τῆς φυλακῆς. 
ρῷ 3 [ον "σ᾿ [4 Α “. “ὧ 3 

Τοῦ αὐτοῦ. Πολλῷ ποθεινότερος λοιπὸν ἦν τοῖς μαθηταῖς, οὐ 

τῷ σωθῆναι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐπιστῆναι καὶ εὐθέως ἀπελθεῖν. 



ΧΙ. 19. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 409 

Εἶπε δὲ, ἀπαγγείλατε τῷ ᾿Ιακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 
ταῦτα. 

Πῶς οὐκ ἔστι κενόδοξος, οὐδὲ εἶπε, τοῖς ἀκανταχοῦ δῆλα ταῦτα 

τκοιήσατε, ἀλλὰ τοῖς ἀδελφοῖς ; 
Ν 3 ᾽ ΄ ’ 

Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. 5 

Οὐ γὰρ ἐπείραζε τὸν Θεὸν, οὐδὲ εἰς πειρασμοὺς ἐνέβαλεν ἕαν- 
ΣΝ ν ὦ ἌΝ , ». » . 4“ » , 5 

τὸν' ἐπεὶ καὶ τοῦτο ὅτε ἐκελεύσθησαν ἐποίησαν" “ εἰσελθόντες, 
Ἁ ἐε ΡΨ ῚῚ ῳ Θ “Φ ΠῚ “.} ’ εΥ̓ Ρ] με ς ΚΚὶ Η 

φησι, “ λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαφ᾽ τούτῳ δὲ οὐκ εἶπεν ὁ ἄγγελος 
“ ΓΝ ΩΣ Α 4 Ὶ φ᾿ . ᾽ ἀλλὰ τῷ σιγῇ ἀποστῆναι καὶ γυκτὸς ἐξαγαγεῖν, ἔδωκεν ἐξουσίαν 

ἀναχωρῆσαι. [ο 

ι8 Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος μέγας ἐν τοῖς στρα- 
ἱφτιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. Ἡρώδης δὲ ἐπιζ)- 

τήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας, 
ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι: καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας 
εἰς Καισάρειαν διέτριβεν. ις 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἴσως τινὲς ἀποροῦσιν, ὡς περιεῖδεν ὁ 

Θεὸς τοὺς ἀθλητὰς ἀπολλυμένους, καὶ νῦν πάλιν τοὺς στρατιώ- 

τας διὰ τὸν Πέτρον καίτοι δυνατὸν ἦν αὐτῷ μετὰ τὸν Πέτρον 
κἀκείνους ἐξελέσθαι" ἀλλ᾽ οὐδέπω τῆς κρίσεως ὃ καιρὸς, ὥστε τὴν 

ἀξίαν ἀπονεῖμαι ἑκάστῳ' ἄλλως δὲ οὐκ ἐνέβαλεν αὐτοὺς εἰς τὰς 2ο 

χεῖρας αὐτοῦ Πέτρος" μᾶλλον γὰρ αὐτὸν ἐλύπει τὸ ἐμπαιχθῆναι" 
ὥσπερ τὸν πάππον αὐτοῦ ὑπὸ τῶν μάγων ἐμπαιχθέντα, μᾶλλον 
ἐποίει διαπρίεσθαι καὶ καταγέλαστον εἶναι. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- 
Εἰ γὰρ καὶ τοὺς στρατιώτας ἐξήγαγεν ὁ ἄγγελος μετὰ τοῦ Πέτρου, 
ἐνομίσθη φυγὴ ἂν εἶναι τὸ πρᾶγμα" τί οὖν οὐκ ἑτέρως φκονομήθη 25 

φησί; ποία γὰρ βλαβὴ γέγονε νῦν ἄν, εἰ δῶμεν, ὅτι οἱ ἀδίκως πα- 

θόντες κακῶς, οὐδὲν ἐβλάβησαν" οὐ ζητήσωμεν ταῦτα' διατί γὰρ 

μὴ λέγεις καὶ περὶ ᾿Ιακώβου ; διατί αὐτὸν οὐκ ἐξείλατο ; ““ ἡμε- 

“ ρὰς δὲ γενομένης," φησὶν, “ ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος" οὕτως 
οὐκ ἤσθοντο' ἰδοὺ τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ἀναλαμβάνω λόγον' τὰ δὲ 30 
δεσμὰ ἣν καὶ οἱ φύλακες ἔνδον, καὶ τὸ δεσμωτήριον κεκλεισμένον" 
οὐδαμοῦ τοῖχος διωρυγμένος᾽ πάντες τὰ αὐτὰ ἔλεγον ἀνάρπα- 

στος ὃ ἄνθρωπος γέγονε" διατί αὐτοὺς καταδικάζεις 2 εἰ ἤθελον 
ἘΦ 
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φ ΓΝ 4, Φὰ 3 4 ἀπολῦσαι, πρὸ τούτου ἀπέλυσαν ἂν, ἢ συνεξῆλθον" ἀλλὰ χρήματα 
“ ᾽ 

ἔλαβον" πόθεν; ὁ μηδὲ πένητι ἔχων ἀποδοῦναι, τούτοις ἐδίδου ; 

οὐδὲ γὰρ διεθρύβησαν αἱ ἀλύσεις, οὐδὲ λελυμέναι ἦσαν ἔδει ἰδεῖν 
“ δὲ ᾿ κ ν ϑῶλ , 
ὅτι θεῖον τὸ πρᾶγμα ἦν, καὶ οὐδὲν ἀνθρώπινον. 

Ἐ Περὶ τῶν φυλάκων κολάσεως, καὶ μετέπειτα περὶ τῆς τοῦ ἀσεβοῦς “Ἡρώδου 5 

πικρᾶς τε καὶ ὀλεθρίου καταστροφῆς. 
4 Λε 

10 ἮΝ δὲ ὁ Ἡρώδης θυμομαχὼν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις" 
ε Ἁ Α “ Ἁ 9 4 ’ 

ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτὸν, καὶ πείσαντες 

Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ἡτοῦντο 
3 4 Ά Ἁ ’᾽ 3 ΄΄ 4 ’ 3 μΝ “ 

εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς το 

βασιλικῆς. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Ταύτης τί μέμνηται τῆς ἱστορίας, εἶπέ 
ὡ ᾽ὔ Α Ἁ 4 ὔ 4 ΄“ Ν ΓῚ ’᾽ 

μοι" τί πρὸς τὸ Ἐναγγελιον ἀνήκει μαθεῖν, ὅτι θυμομαχεῖ Τυρίοις 
Ἁ ’ 9 Α 9ᾺΝ 42ἄφἢ » ΩΝ ὅλ 8 ὦν ς 

καὶ Σιδονίοις ῶ οὐ μικρὸν οὐδὲ τοῦτό ἐστιν, πῶς εὐθέως ἐπῆλθεν ἡ 

δίκη, καὶ κατέλαβεν αὐτόν' εἰ καὶ μὴ διὰ Πέτρον, ἀλλὰ διὰ τὴν 15 
 υ ΄ Ν Ν 9.»ϑ.) οὦ - 35,“ , 7 ’ 4 

αὐτοῦ μεγαληγορίαν. καὶ μὴν εἰ ἐκεῖνοι φησὶν ἐβόησαν, τί πρὸς 
“ Η͂ , Α ΄ “ Ν φ Ἁ 49. Ὁ τοῦτον; ὅτι κατεδέξατο τὴν φωνήν ὅτι ἄξιον ἑαυτὸν ἐνόμισεν 

εἶναι τῆς κολακείας" διὰ τοῦτο μάλιστα ἐκεῖνοι παιδεύονται οἷ 
[4 3 .οὦ Ψ , φ ,ὔ Ν᾿ ΝΥ 90» κολακεύοντες εἰκῆ. ὁρὰ πάλιν ἀμφοτέρους μὲν ὄντας ἀξίους τιμω- 

ρίας, τοῦτον δὲ κολαζόμενον" οὐ γάρ ἐστι κρίσεως ὁ καὶρὸς, ἀλλὰ 2ο 
Α ͵ ε ’ Φ ᾿ 3 4 3 Ἁ .Ἐ: ὔ 

τὸν μάλιστα ὑπεύθυνον, τοῦτον κολάζει" ἐκείνους ἀφιεὶς ἀπὸ τού- 

τον κερδᾶναι. 

2: Τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βα- 
Ἁ Ν ’ 2 καὶ κ“ ,ὕ 3 ’ νΝ 

σιλικὴν, καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βηματος, ἐδημηγόρει πρὸς 
ζω ΄- Α 3 

χλαὐτούς. ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀν- 15 
ζω Α [4 

43 θρώπου. παραχρῆμα δὲ αὐτὸν ἐπάταξεν ἄγγελος Κυρίου, 
᾿ φ 3 Ἁ ὔ ΄ὰ δ᾿ 4, ’ 

ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκε τὴν δόξαν τῷ Θεῷ᾽ καὶ γενόμενος 
Δἀσκωληκόβρωτος, ἐξέψυξεν. ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε 

καὶ ἐπληθύνετο. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿ἰώσηπος φησὶν, ὅτι καὶ ἐσθῆτα λαμπρὰν 30 

ἐξ ἀργυρίον πεποιημένην περιέκειτο. δρα καὶ ἐκεῖνοι πῶς κόλακες 

ἧσαν ὅρα καὶ τῶν Ἀποστόλων τὸ φρόνημα ὃν γὰρ ἔθνος ὁλόκλη- 
σ΄ 2. 2 “ ἶ διέ δ δος ὃδ «ὦ ». ρον οὕτως ἐθεράπευσε, τοῦτον οὗτοι διέπτνον᾽ ὅρα δὲ πάλιν ἀνά- 
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353 ὦ ᾽ Α ’ 3 ἜΣ: "» 3 [4 ’ “πνευσιν αὐτὼν μεγάλην, καὶ μυρία ἀγαθὰ ἐκ τῆς ἐκείνου τιμωρίας" 
»."Ν “ ,» ἡ “ 4 ν ν΄. γ᾽» 3 , ’, εἰ γὰρ οὗτος ἀκούσας, ὅτι φωνὴ Θεοῦ καὶ οὐκ ἀνθρώπου, καίτοι 

μηδὲν εἰπὼν, τοιαῦτα ἔπαθε, πολλῷ μᾶλλον ὁ Χριστὸς, εἰ μὴ αὐτὸς 
2 δ .2 9. εςς, Δ «.» ΣΝ Σὃ ΣΝ 5). “Ὁ εεΈἾ ἃ 
ἄεὶ λέγων, ὁτε “τὰ βήματα τὰ εἐμᾶ οὐκ ἐστιν ἐμὰ κἂν πολ- 

“ λοί μοι ὑπηρετοῦσι." καὶ ὅσα τοιαῦτα. δ 

ΕΥ̓ΣΕΒίοΥ ΚΑΙΣΑΡΕΊΑΣ Ἐκ ΤΗ͂Σ ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ͂Σ ἹΣΤΟΡΊΑΣ. 
Εἴπερ τῆς τοῦ βασιλέως Ηρώδον προσηγορίας δόξειε τισὶ διαφω- 

νεῖν ὁ ᾿Ιῴώσηπος" ἀλλ᾽ ὅγε χρόνος καὶ ἡ πρᾶξις τὸν αὐτὸν ὄντα 

δεικνύων ἥτοι κατά τι σφάλμα γραφικὸν ἐνηλλαγμένου τοῦ ὀνό- 
ματος, ἢ καὶ διωνυμίας περὶ τὸν αὐτὸν, οἷα καὶ περὶ πολλοὺς, γέοτο 

[ἠ 32γ 2 ᾽ὔ ες " ει ἡδ Α 3 ὃ 4 ᾿ γενημένης. Ιωσηπος λέγει “ ὡς ὁ ρωδης στολὴν ἐνδυσάμενος ἐξ 
« ,, “ , “ ς ΄ ς.νλ ὝὙ “ ἀργυρίου πεποιημένην πᾶσαν, ὡς θαυμάσιον ὑφὴν εἰναι, παρῆλθεν 
““ εἰς τὸ θέατρον ἀρχομένης ἡμέρας" ἔνθα ταῖς πρώταις τῶν ἡλια- 

“ κῶν ἀκτίνων ἐπιβολαῖς ὃ ἄργυρος κατανγασθεὶς, θαυμασίως ἀπέ- 
7] "- “Ὃ Α Ἁ “ 3 98. 9 Λ 

στελβε μαρμαρυγῶν τι φοβερὸν, καὶ τοῖς εἰς αὑτὸν ἀτενίζουσι τς 

““ φρικῶδες. εὐθὺς δὲ οἱ κόλακες τὰς οὐδὲ ἐκείνων πρὸς ἀγαθοῦ 

““ ἄλλος ἄλλοθεν φωνὰς ἀνεβόων, θεὸν προαγορεύοντες, εὐμενής τε 
“εἴης ἐπιλέγοντες, εἰ καὶ μέχρι νῦν ὡς ἄνθρωπον ἐφοβήθημεν' 

““ ἀλλὰ τοὐντεῦθεν κρείττονά σε τῆς φύσεως ὁμολογοῦμεν." 

25 Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἀπὸ ἹἹερου- 1ο 
Ν 4 Α 

σαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες 
3 [4 Ν 3 ᾽ ζ4 

Ιωαννην τὸν ἐπικαλούμενον Μάρκον. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ἔτι Βαρνάβα πρώτου μνημονεύει" οὕπω 
4, “ ’ὔὕ . " ΩΝ "δὲ 3 ’ὕ γὰρ Παῦλος ἦν λαμπρός" οὕπω σημεῖον οὐδὲν εἰργάσατο. 

ΚΕΦ. [Θ. 25 
᾿Αποστολὴ Βαρνάβα καὶ Παύλου παρὰ τοῦ Θείου Πνεύματος εἰς Κύπρον' ὅσα 

τε εἰργάσατο ἐν ὀνόματι ᾿ησοῦ Χριστοῦ εἰς ᾿Ελύμαν τὸν μάγον. 
Ν Ά . Ἦσαν δέ τινες ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλη- 

΄“ ὔ 

σίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συ- 
΄ ζω 

μεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, 30 
Ἀμμωνίοτ, Σημειωτέον ὅτι καὶ Παῦλος καὶ Βαρνάβας μετὰ 

τῶν προφητῶν κατετάγησαν. 
΄ι ’ ’ Ἁ 

Μαναήν τε Ἡρώδου τοῦ Τετράρχου σύντροφος, καὶ 

Σαῦλος. 
ΕΘ62 
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ες Μαναήν τε Ἡρώδου τοῦ Τετράρχου σύντροφος." ἰδοὺ ὁ τρό- 

πος ἑκάστον, καὶ οὐκ ἐκ παιδὸς ἀνατροφὴ σώζει" βλέπε γὰρ πῶς 

ὃ μὲν Ἡρώδης κάκιστος ἦν, μὴ βουληθεὶς μετανοῆσαι" ὁ δὲ τού- 
του σύντροφος Μαναὴν, τοσοῦτον μετεβλήθη, ὅτ; καὶ προφητείας 

ἠξιώθη. 5 

2 Λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ ευόν- ΡΥ ῳ ἔύυριᾳ »ηστ' 
4 , ᾿ .Κ 

των, εἶπε τὸ [Πνεῦμα τὸ ᾿Αγιον, 

Τοῦ Χρνισοστόμου. Τὶ ἐστι λειτουργούντων ; τουτέστι κὴη- 

ρυττόντων. 
Ἐκ ἀνεπιτράφου. Ὥσπερ ὁ Πατὴρ καὶ ὃ Ὑἱὸς πάντα πράτ- το 

᾽ ᾿ 4 Ν Α “ 2 Ν »" 
τουσιν αὐτεξουσίας, οὕτως καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ “Αγιον᾽ ἔργον δὲ 

λέγει τὸ κήρυγμα, ὅπερ ἐστιν ἴδιον τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
4 “4 ’ "“ 9 “Ὁ Ω “χ᾿|γχνδ ΩῚ 
Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι οὐ τοῖς τυχοῦσι λαλεῖ τὸ Πνεῦμα 

ΜΥ 3 , σ΄ σῷ 39. «Ὁ Α ’ Ἁ 

τὸ Ἅγιον, ἀλλὰ τοῖς λειτουργοῦσιν αὐτῷ καὶ νηστεύονσι" καὶ 

πάλιν σημειωτέον, ὅτι οὐχ, ὡς ἔτνχεν ἐχειροτόνουν τοὺς διακόνους, τ5 

ἀλλὰ προνηστεύοντες καὶ εὐχόμενοι" καὶ ἰδοὺ πάλιν ἐπέθηκαν τὰς 
φο 9 Ἁ Ω ὼ φ 9 ’ ᾽ Ψ Α θφ 

χεῖρας τοῖς περι Σαῦλον' ὡς ἐκ τούτου στοχάζεσθαι, ὅτε τὸν τοῦ 

διακόνου βαθμὸν διὰ τῆς ἐπιγενομένης χειροθεσίας ὑπερέβησαν. 
. λ. ἵνα τὸ ὁμότιμον δείξη. 

4 Ἁ [4 σ΄ 

Αφορίσατε δὴ μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον εἰς 1ο 
. ν ἃ , , ᾿ ἢ 

4ΤῸ ἔργον Ὁ προσκέκλημαι αὐτούς" τότε νηστεύσαντες 
΄ , Ἁ ἴω ΄- 

καὶ προσευξάμενοι, καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς, 
,᾽ 

ἀπέλυσαν. 
Τί ἐστιν ““ ἀφορίσατέ μοι εἰς τὸ ἔργον ζ᾿ εἰς τὴν ἀποστολήν᾽ ὅρα 

΄ :ν" “Ὁ. “ὍὋ ςφ» ’ “ὦ ΄ Ἁ 

πάλιν νπὸ τινὼν 'χειροτονείται" ὑπὸ ΔΛουκίον τοῦ Κυρηναῖον Και 13 

Μαναήν' μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος" ὅσῳ γὰρ τὰ πρόσωκα 
3.) 9 ,», 5» ᾽ [ φ “ “ ὔ 7 ὸ 

ἐλάττονά ἐστι, τοσούτῳ σεμνότερα ἡ τοῦ Θεοῦ φαίνεται χάρις 

χειροτονεῖται λοιπὸν εἰς ἀποστολὴν, ὥστε μετ᾽ ἐξουσίας κηρύττειν' 
“,ἅ Ὁ 2 .« ". 335 » , Δ ἢ 52 , Ἢ ὦ πῶς οὖν αὐτός φησιν, “ οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπου, οὐδὲ δι ἀνθρώπων 3" ὅτι 

οὐκ ἄνθρωπος αὐτὸν ἐκάλεσεν, οὐδὲ προσήγετο" τουτέστιν οὐδὲ δι᾿ 30 

ἀνθρώπων᾽ διὰ τοῦτό φησιν, ὅτι οὐχ ὑπὸ τοῦδε ἐπέμφθη, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
τοῦ Πνεύματος. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Σκόπει δὲ λοιπὸν τὴν αὐθεν- 

ὕ “Φ{ ᾽ 7 ’ ἃ » », Ν φ 2 ὦ 
τείαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος" τίς ἂν ἐτόλμησε, μὴ τῆς αὐτοῦ 

ἐξουσίας ὧν, ταῦτα εἰπεῖν; πῶς τε αὐτοῖς εἶπε ; διὰ προφητῶν 
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ἴσως" διὰ τοῦτο προλαβὼν εἶπεν ὅτι καὶ προφῆται ἦσαν, καὶ 

Ἴστε καὶ ἐλειτούργουν ἵνα μάθης ὅτι πολλῆς νήψεως χρεία 

ἦν. ἐν Ἀντιοχείᾳ χεῖρον νεῖται ἔνθα κηρύττεν διατί μὴ εἶπε, τῷ 

Κυρίῳ ἀφορίσατε, ἀλλ᾽ ἐμοί: ᾿ δείκνυσιν ὅτι ἔνεστι τὸ τῆς ΠΥΗΕ 

καὶ δυνάμεως" ὅρα ὅσον ἡ νηστεία δείκνυσι μέγα. Καὶ πάλιν-- ς 

Ὅθεν δῆλον ὅτι καὶ μία ἐξουσία Ὑἱοῦ καὶ Πνεύματος" ἀπὸ γὰρ 
Πνεύματος ἀποσταλεὶς, ὑπὸ τοῦ Υἱοῦ φησὶν ἀπεστάλθαι" τοῦτο 

καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῖ, τὰ τοῦ Θεοῦ Πνεύματι λογιζόμενος" τοῖς 
γὰρ Μιλησίων διαλεγόμενος ἄρχουσι καὶ πρεσβυτέροις, “ προσ- 
ἐς 4 “«ὦὥἷΖ1 5} ἐε Ἁ ὌΝ ’ 9 κ᾿ ἔθ Φόή » Α 

ἔχετε ἑαυτοῖς, φησι, “ καὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ἔθετο ὑμᾶς τὸ το 

- γεῦμα τὸ Ἅγιον ποιμένας καὶ ἐπισκόπους" καίτοιγε ἐν ἀλλῇ 
. υά 7 ̓  Ρ' : Α . ᾿ 9 7 μ 

φησὶν ἐπιστολῇ “ οὺς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον 
ΩΝ Ἁ 

“ Ἀποστόλους, δεύτερον προφῆτας, εἶτα ποιμένας καὶ διδασκά- 

“ λους." οὕτως διαφόρως κέχρηται τῷ λόγῳ, τὰ" τοῦ Πνεύματος, 

τοῦ Θεοῦ λέγων εἶναι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ Πνεύματος" ἐμφράττει τς 

δὲ καὶ ἄλλως τῶν αἱρετικῶν τὰ στόματα, λέγων “ διὰ Ἰησοῦ 

“ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Πατρός." ἐπειδὴ γὰρ τὴν λέξιν ταύτην 

προσερρίφθαι τῷ Ὑἱῷ φασὶν, ὅρα τί ποιεῖ ; ἐπὶ τοῦ Πατρὸς αὐτὴν 

τίθησι, διδάσκων ἡμᾶς μὴ νομοθετεῖν τῇ ἀρρήτῳ φύσει, μηδὲ 
, , ς ἡ ͵ ν δέ "ν ν Α Ἵ ὲ 

μέτρα θεότητος δρίζειν, μέσους καὶ Ὑἱοῦ καὶ Πατρὸς γενομένους" 20 

εἰπὼν γὰρ “ διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐπήγαγε “ καὶ Θεοῦ Πατρός" εἰ 
Ν νῚ ἐς Ἁ ΩΝ Ἁ ’ὔ ἦ Ά . ὗ ,Ψ᾿ 

μὲν γὰρ καθ ἑαυτὸ τοῦ Πατρὸς μνημονεύσας εἶπεν τὸ δι᾿ οὗ, ἴσως 
μι ν ’ ,ὕ ς η “- νι" 3 “ςχς«ςιι᾽΄ δ 
ἂν καὶ ἐσοφίσαντο λέγοντες ἁρμόζειν τῷ Πατρὶ τὸ δι᾿ οὗ, τῷ τὰ 

ἐργα τοῦ ὙἱἹοῦ εἰς αὐτὸν ἀναφέρεσθαι" νυνὶ δὲ τοῦ Ὑἱοῦ μνημονεύ- 
φ “ῸὋ Ἁ “ 4 , Ν 0 Ἁ 4 7 ,.ϑ ), Ἁ 

σας ὁμοῦ καὶ τοῦ Πατρὸς, καὶ κοινὴν θεὶς τὴν λέξιν, οὐκέτι τὸν 5 
’ὔ’ “ὦ ᾽ὔ᾽ ᾿Ὶ ὔ Ν 9 4 [ 4 “ὦ Φ .ο “ἦ 

λόγον τοῦτον χώραν ἀφίησιν ἔχειν οὐ γὰρ ὡς τὰ τοῦ Ὑἱοῦ νῦν 

ἀνατιθεὶς τῷ Πατρὶ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ὡς δεικνὺς ὅτι οὐδεμίαν 
μὰ , 

αὑτὴ ἡ λέξις οὐσίας διαφορὰν εἰσάγει. 
, [4 Α ΄--ὦ [4 ὔ 

4 Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ᾿Αγίου Πνευ- 
σι ’ “Δ [4 

ματος, κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν, κἀκεῖθέν τε ἀπέπλευ- 30 
᾽ ’ σαν εἰς υπρον. 

Τοῖ Χρνυσοστόμου. Ὅρα πῶς ἐν Σελευκείᾳ οὐ διατρίβουσιν, 

εἰδότες ὅτι ἀπὸ τῆς γείτονος πόλεως ἐκαρπώσαντο ἂν πολλὴν τὴν 

ὠφέλειαν ἀλλὰ πρὸς τὰ κατεπείγοντα σπεύδουσιν. 
π τὰ οἵη. Οοά. 9 κοινὴ σὰ. ᾿ Ροὺ Οοα. 
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ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣκόποτ ἈΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ἀπὸ λόγον κη΄. Ταῦ- 
Γ Ἃ " ’ μὰ ἩΣ Σὼ ΔΛ ΝΑ κ ς 4 μ τὰ εἴρηται κατὰ τὴν πρόχειρον ἔγνοιαν' κατὰ δὲ τὴν ὑψηλὴν καὶ 

ἀνηγμένην καὶ ἀληθῆ, θάλασσαν τὸν κόσμον τοῦτον εἶναί φησι, 

διὰ τὸ ἄστατον καὶ ῥέον τοῦ βίον κλυδώνιον᾽ οὗ τῶν Ἀποστόλων 

᾿ οἱ πόδες ἐπιβάντες, ἐτάραξαν ὕδατα πολλὰ, τὰ ἐνκόσμια καὶ ς 
᾽ - , ’ ͵ Ά “ο᾿ φιλήδονα καὶ διακεχυμένα νοήματα διασκεδάσαντες, καὶ τῇ διδα- 

σκαλίᾳ τῆς ἐγκρατείας καὶ σωφροσύνης ξηράναντες. 
’ ΄ 

5 ΚΚαὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι, κατήγγελλον τὸν λόγον 
΄-΄ι' ΄ 4 ζ΄ε ΄- ΄“ἌἸο φΦ ͵ Α 

τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων" εἶχον δὲ 
ξ΄ [4 

καὶ ᾿Ιωὰννὴην ὑπηρέτην. 1ο 

Τοῖ Χρυσοστόμου. ὍὉρᾶς πᾶσαν σπουδὴν ποιουμένους αὖ- 
ἈῚ 4 ’ ᾽ Α ’ Ρ, ΄ Α 

τοὺς ἐκείνοις καταγγέλλειῖν τὸν λόγον πρωτοῖς, ἑνα μὴ φιλονεικο- 
’ὔ 3 7 ᾿ ΛΟ ΓΑ 4 494. 9 9 Α, [4 3 τέρους ἐργάσωνται" καὶ ἐκείνοις οὐκ ἐλάλουν εἰ μὴ μόνοις Ἶονυ- 

δαίοις" καὶ αὐτοὶ εἰς τὰς συναγωγὰς ἀπήεσαν. 
’ Ἁ Ἁ ζω 

6 δΔιεξελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρον τ: 
3 ΄ὸ ν ἣ Ρ, ’ 9 ΄σο 3 ) 

ἐκεῖ ἄνδρα τινὰ μάγον Ψψευδοπροφήτην ᾿Ιουδαῖον, ὀνό- 
“. ΄ δ ᾿Ὶ “- ’ 

γ ματι Βαρϊησοῦν, ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, 
΄- φ ’ 

ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ 
ὃ Σαῦλον, ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. ἀν- 

σ΄ [4 ’ 

θίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿Ελύμας, ὁ μάγος" οὕτως γὰρ μεθερ- το 
ὔ Ἁ 2 9ϑ ζοῚ ζωὴ 3 ’ Ν 

μηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ: ζητῶν ἀπόστρεψαι τὸν 
ξ΄ 4 ΄“- 

ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. 

Τοῖ αττοῖ. Πάλιν μάγος ᾿Ιουδαῖος καθάπερ Σίμων καὶ ὅρα 
“ὦ Ω͂ 4 “-φ ΚΝ 9 ἢ 3 ᾽ “- Ν- τοῦτον, ὅτε μὲν τοῖς ἄλλοις ἐκήρυττον, οὐ σφόδρα ἀγανακτοῦντα 

3 Α Ν “ο,3 , 3 ’ Ἁ Ν ἃ “ 
ἐπειδὴ δὲ τῷ ἀνθυπάτῳ προσήεσαν, τότε' τὸ δὲ θαυμαστὸν τοῦ 16 
ἀνδυπκάτον, ὅτι καὶ προκατειλημμένος ἐκείνου τῇ ᾳ, ἤθελ Ξ ρ ἡμμένος ἐκείνον τῇ μαγείᾳ, ἤθελεν 
3 “Ὁ “ 4 4 Ν ς "“»Ἥ 9 ζ 

ἀκοῦσαι τῶν Ἀποστόλων οὕτω καὶ οἱ Σαμαρεῖται ἐποίησαν, 
ς« 9 ’ “ ’ὔ ς ’ ὲ “φῴὉ ’ ἡνίκα φαίνεται τῆς μαγείας ἁλισκομένης" πανταχοῦ ἡ κενοδοξία 

λςο- ’ 9 ἢ φῶ “Ὁ , ᾿, φ Δ 3 4 φ“- 

καὶ ἢ φιλαρχία αἰτία τῶν κακῶν πρὸς τὴν ῥίζαν ἐλθόντες τῆς 

νόσου τὸν ἀνθύπατον ἐσπούδαζον διορθῶσαι" ὅτι γὰρ οὐ κολακείας 39 
ἦν τὸ λέγειν, συνῆν τῷ ἀνθυκάτῳ ἀνδρὶ συνετῷ, ἀπὸ τοῦ πράγμα- 

τος μάνθανε πῶς οὐκ ἐδεήθη λόγων πολλῶν; πῶς ἠθέλησεν αὖ- 

Ὁ γήσου (οὐ. 
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Ὁ 3 “ - Δ, )»)94 Ἁ “ 3 ᾿. ᾽ ΝΥ τῶν ἀκοῦσαι ; καὶ τὰ ὀνόματα δὲ λέγει" ἐπειδὴ προσφάτως ἔγρα- 
φον ὅρα ὅτι οὐδὲν πρὸς τὸν μάγον εἶπον, ὡς ἐκεῖνος ἀφορμὴν 

ἔδωκεν, ἀλλὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίον κατήγγελλον ἐπειδὴ τοὺς 
Ν [ ΄ “4 ’ , ἃ, “ φ᾿ Ω͂ ἄλλους ὁ μάγος ἑώρα προσέχοντας, πρὸς ἕν τοῦτο ἑώρα, ὥστε 
ἐκεῖνον μὴ πεισθῆναι. ς 

ζι Ἁ Φ᾿ι [4 

9 ΣΣαῦλος δὲ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος ᾿Α- 
᾿ Ἁ ᾿} γίου, ἀτενίσας εἰς αὐτὸν εἰπεν, 

. Τοῖ Χρυσοστόμου. Ἐνταῦθα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀμείβεται μετὰ 
τῆς χειροτονίας" ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ Πέτρου γεγένηται. 

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ ΤΗ͂Σ πρὸΣ Ῥωμαΐουσ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Τίνος τὸ 

ἔνεκεν μετέθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὃ Θεὸς, καὶ Σαῦλον ὄντα Παῦλον 
» 2 ᾿ , , -ς » , Ν Ὁ ν γ.4ὴ ἐκάλεσεν; ἵνα μηδὲ ταύτη τῶν Ἀποστόλων ἔλαττον ἔχη ἀλλ 
φ Χ 9 ὔ [ “ὍὋ “ “ “Ὁ Α 2 

ὅπερ ἔσχεν ἐξαίρετον ὁ κορυφαῖος τῶν μαθητῶν, τοῦτο καὶ αὑτὸς 
’ . ’ Ε ’ὔ ς "᾿» ͵ 

κτήσηται, καὶ πλείονος οἰκειώσεως νπόθεσιν λάβη. 

ΠῚ ᾽ Α ’ Αᾳ ’ φ ’ «' Ιο Ὃ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱε τς 
“ , ’ “ 

διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, 

Τοῦ αὐτοῦ. Καὶ ὅρα οὐχ ὕβρις τὸ πρᾶγμα ἐστὶν, ἀλλὰ 
κατηγορία τοὺς γὰρ ἰταμοὺς καὶ ἀναισχύντους οὕτω δεῖ κατα- 
πλήττεσθαι" ἐνταῦθα ἀποκαλύπτει τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ, πρὸς σχήματι 

“ 3 ’ »" 3) δή 
σωτηρίας ἄπολλυντι τὸν ἀνθύπατον. 20 

Τοῦ αἴἰτοῖ. “" Ὦ πλήρης παντὸς δόλον" οὐδὲν ἐλλιπῶς φησι" 
καὶ καλῶς εἶπε “ παντὸς δόλον," ὑπεκρίνετο γάρ" “ νἱὲ διαβόλου" 

, , Χ 2, » ΝΜ . 4" Ν 4 3). ἐ ᾿ τὸ γὰρ ἔργον ἐκείνου ἔπραττεν" “ ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης ἡ γὰρ 
Ὁ ,ὔ σ ΎὝ ἜΝ ΝΝ .νΝ ,΄ 3.) Α πᾶσα δικαιοσύνη αὐτὴ ἦν ἐμοὶ δοκεῖ καὶ τὸν βίον ἐλέγχειν τὸν 

αὐτοῦ οὐκ ἦν θύμον τὰ ῥήματα' διὰ τοῦτο προλαβὼν εἶπε, 25 
( Α ’ . ’ 3) ’ 3 ’ 

πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίον,᾽ τουτέστιν ἐνεργείας. 

Διδέμου. Ἐπεὶ ὁ δικαιοσύνης ἐχθρὸς ἐναντίος αὐτῇ ἔστιν" 
5». νὰ Ἢ ,» . ΔΝ , 3 , νι ΣΝ , ἀρετὴ δὲ ἡ δικαιοσύνη" τὸ δὲ ποιότητι ἐναντίον καὶ αὐτὸ ποιότης Ῥ" 
᾽ , . ς , , 5,,Ὑ ΚΝ .3 δ. 

οὐ ποιότης δὲ ὃ προκείμενος μάγος, ἀλλ᾽ ἄνθρωπος" ἐχθρὸς δικαιο- 

σύνης, οὐχ ἢ ἄνθρωπος, ἀλλὰ τῷ ἔχειν ἀδικίαν τυγχάνει" εἰ δὲ τῷ 30 
4 “Ὁ δ. 

ἔχειν ἀδικίαν κακός ἐστιν, οὐκ ἐκ κατασκευῆς ἐστὶ τοιοῦτος" ὅθεν 
οὐ ῥαδιουργία ἡ δολιότης ἐστὶν, ἀλλὰ πλήρης τούτων τνγχάνει, 

Ῥ αὐτοκοιότης (οἀ. 4ᾳ οὐχὶ Οοά. 
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κατὰ διάθεσιν αὐτὰ σχών᾽ ὦ ἕπεται, κατὰ γνώμην, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ 
Α Ἁ κ᾿ 

οὐσίαν πονηρὸν αὐτὸν εἶναι, ἐπκιστατέον. 
ἽἾ ’, ’ ᾽ Ἵ "“ ’ Ε Ν 
σιδῶρου ΠΙἊΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ ΒῈ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ ΤΝΑ. Οὐκ ἐστιν 

3 [4 δῷ ’ ’ 9 ᾽ὔ δῷ 3 “- Ἁ 3 ᾿Ὶ 

ἐναντίον τῷ θείῳ νόμῳ, ἐμφρονέστατε, τῷ ἀγαπᾶν τοὺς ἐχθροὺς 
“Ὁ ’ νι ’ 

παραγγέλλοντι, τὰ παρὰ τοῦ Ἀποστόλου εἰς τὸν μάγον γενόμενα" 
Ν ω] ’ - Α 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰς ὁδοὺς διέστρεφε τοῦ κηρύγματος, καὶ τὸν ἀνθύ- 
“ “Ὸ ’ὔ 2 .ε. τὺ ἂν “ω 

πατὸν ἀφιστᾷ τῆς πίστεως, δὲ οὗ ἅπαν τὸ ἔθνος χειρωθῆναι ἦν 
, ’ ο 3 “ ς Α 3 [4 Ἵ Φ 

πρὸς σωτηρίαν ῥᾷδιον, ἐκ τῆς καθ᾽ ἑαυτὸν οἰκονομίας, σωφρονίζει ὁ 
“ ’ δ 

Παῦλος τὸν βλάσφημον τύφλωσιν ἐπαγαγὼν πρὸς νουθεσίαν, τὴν 
ν΄ 32.Ἁ , ᾿ ᾿ς. 2 . » ) 

καὶ αὐτὸν χειραγωγήσασαν πρὸς μαθησίαν᾽ ἐδιδάχθη γὰρ ἐκείνῳ το 
θ ὔ “ ’ ν 4 ’ Υ͂ Α 39, Α 3 

ἐραπεύειν τῷ φαρμάκῳ τὴν ἀπιστίαν, ὥσπερ αὑτὸς ἰάθη τὴν ἐκ 
ΩΝ 4 9 ΦΗΡΕΝ Ἁ δὲ ἐὉὟ ..39) (ἡ φῳ “Ὁ διὃ ,Ὶ 

τοῦ νόμου ἀντιλογίαν" τὸ δὲ “ἄχρι καιροῦ ὅριον τῇ γνωμῇ διδοὺς 
4 φ “4{[Ν συ Α ,, 3 4. ψ Α ᾽ 4λ 

ἐν ἑαυτῇ ἔχειν τοῦ φωτὸς τὴν ἀπόληψιν, τὸν τρόπον μεταβάλ- 
Α 4 ᾽ὔ 

λουσα πρὸς τὸ βελτίον. 

Ἁ ἣ Οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὑ- ιὸ 

θείας ; 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐχ ἡμῖν πολεμεῖς, φησὶν, οὐδὲ μάχη, 

ἀλλ᾽ ὁδοὺς Κυρίου διαστρέφεις τὰς εὐθείας. 

Διδέύμου. Καὶ τὸ “ οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου," 

πρὸς δυνάμενον παύσασθαι ἡ ἐπίπληξις" οὐ δυνατὸν δὲ παύσασθαι 20 
. 3 }). ἢ» κως ου ,’ Ἁ Α ΞὍὋ 2 ᾽ . 3 τῷ κατ᾽ οὐσίαν κακῷ" συμφωνεῖ τούτοις καὶ τὰ τῆς ἐπιτιμίας" ἐκ 

βλέποντος γὰρ τυφλὸς γενόμενος μεταβολὴν ἔσχεν ἀλλὰ καὶ τὸ 
“ ἄχρι καιροῦ προσκείμενον δείκνυσιν, ὅτε τῷ φαύλως βλέκειν ἀκο- 
βεβηκὼς μετὰ τὸν δηλούμενον καιρὸν, ἔσται ἐν τῷ καλῶς ὁρᾶν" 

Α “᾿ δι 6 } 3 ᾽ “ ’ ν 9 “ καὶ τοῦτο τὸ ῥητὸν ἀνατρέπει δόξαν τῶν λεγόντων, μὴ ἀγαθοῦ ἃς 
Θεοῦ εἶναι τὸ ποιεῖν βλέποντα καὶ τυφλόν οὐ γὰρ ἐκείνου τοῦ Θεοῦ 

κατὰ τὴν γνώμην ταύτην τοῦ ἀγαθοῦ διάκονος ὧν Παῦλος, δυνάμει 

τοῦ ἰδίον Θεοῦ τὸν ᾿Ελύμαν ἐτύφλωσεν. 
ὅτῷ 4 Ψ 4ἉἋ 

11 Καὶ νῦν ἰδοὺ, χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἐσῃ τυφλὸς 
Ἁ Ἧ ζο. 

μὴ βλέπων τὸν ἥλιον, ἄχρι καιροῦ. 30 
“ω . 9. , ᾽ ᾽ ν Τοῖ Χρισοστόμου. Ὧ, αὐτὸς προσήχθη σημείῳ, τούτῳ καὶ 

τοῦτον ἡβουλήθη προσαγαγεῖν. 

4 ἀποβεβὴκὼς Οοὰ. οσοτῖ. ρύ. ἢ). ἀποβεβληκὼς νο]υϊι. 
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Τοῖ αἴτοῖ. “Καὶ γὺῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίον ἐπὶ σέ." οὐκ ἄρα 
᾽’ 3 3. Κ ,Ὶ Ν ΕΣ 3 3. ᾳΑ ᾿. 3 3 

τιμωρία ἦν, ἀλλ᾽ ἴασις" μονονουχε γὰρ ἐλεγεν, ονκ ἐγὼ ποιῶ, ἀλλ 

ἡ τοῦ Θεοῦ χείρ ὅρα τὸ ἄτυφον" οὐκέτι φῶς ὡς ἐπὶ Παύλου 

κεριήστραψεν αὐτόν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦτο οὐ κολάζοντος ἦν τὸ ῥῆμα, ἀλλ᾽ ἐπιστρέ- 5 
9 4 , Ὗ ᾿ ᾿ ΕῚ ἜΝ » ἡ 

φοντος" εἰ γὰρ κολάζοντος ἦν, διὰ παντὸς ἄν αὐτὸν ἐποίησε 
’ ΄“ 4 4 .“Ψ 3 Ἁ 4 4 4 Ἁ 3 ,᾽ 

τυφλὸν γὺν δὲ οὐ τοῦτο, ἀλλὰ πρὸς καιρόν, ἑνὰ τὸν ἄνθυπατον 
4 κερδάνῃ. 

3 3 ’ γεν ««Ὑ “0.959 ’ 3 Ἁ 

ΕἸ ΑΝΕΠΙΓΡΡΑΦΟΥ. 'Ὸ “ἄχρι καιροῦ" μετανοίας ἐστι σήμαντι- 

κόν' ἵνα εἰ μὲν μετανοήση, σωτηρίας τύχῃ παρὰ Θεοῦ" εἰ δὲ το 
7 Ἁ μά “ “ ων ΄ δ [4 καταφρονήσει, καὶ οὕτως τῆς τοῦ Θεοῦ μακροθυμίας καὶ χρηστό- 

: ἢ , ν΄ δ΄ 
τητος ἀναπολόγητον ἔξῃ τὴν δίκην. 

σι . » 9 9» ἌΣ 3 4 ᾿ ’ 
Παραχρῆμα δὲ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὑτὸν ἀχλὺς καὶ σκοτος, 

Ἁ ’᾽ 3 Φνἢ ’ Ἄ ’ 20. « 9 ’ 

12καὶ περίαγων ἐζήτει χειραγωγούς᾽ τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπα- 
Ἁ ν" ’ 9 ’ ΄σ΄ 

τος τὸ γεγονὸς, ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ δι-185 
δαχῇ τοῦ Κυρίου. 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Διατί μὴ ἕτερον σημεῖον ἐποίησεν ; οὐκ 

ἦν τούτον ἶσον τὸν ἐχθρὸν ἑλεῖν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- Τεκμήριον 

τῆς τυφλότητος τὸ χειραγωγοὺς ζητεῖν καὶ ὅρα τὴν πύρωσιν ὁ 
5» δ᾽ , .. Ὁ ν ςὼω»"» 54.4᾽}} , . 
ἄνθυπατος μόνος ἐπίστευσε, καὶ οὐχ ἀπλὼς, ἀλλ ἐκπληττομενος" 20 
ἮΝ ’; 3 ’ ΔΛ 329 ἡ “ μή , 2. ν Ύ εἰδεν ὅτι οὗ λόγος οὐδὲ ἀπάτη ταῦτα. ὅρα πόσον ἐρῶτα εἶχε διδα- 
σκ ’ 4 3 .»οΞ2ςὋ. ἋἋἋ ᾽ 9 λ ’ ᾿ , Ἧ 

αλίας, εν ἀρχῇ ὧν τοσαὑτη ἐκπληττόμενος" τὸν γὰρ προκατει- 
φῷ ’ “ῳ "“- “ “ λημμένον τῇ μαγείᾳ αὐτοῦ, ταύτῃ τῇ τιμωρίᾳ παιδευθῆναι ἐχρῆν" 

Η͂ Ὕ Ἁ Φ ᾽ φνἷ “ 93 ͵ὔ »" Α ὥσπερ οὖν καὶ οἱ μάγοι ὑπὸ τῶν φλυκτίδων ἐπαιδεύοντο. ὁρα δὲ 
ΦΝΕΣ 3 3 δ 9. ἢ Η “-ῳ,.» , »: αὐτοὺς οὐκ ἐγχρονίζοντας αὐτόθι, ἀτε τοῦ ἀνθυπάτον λοιπὸν πι- 25 

στεύσαντος, οὐδὲ μαλακισθέντας τῇ κολακείᾳ καὶ τιμῇ», ἀλλ᾽ 

εὐθέως τοῦ ἔργον ἐχομένους, καὶ εἰς τὴν ἀντίπερα χώραν ὁρμῶν- 

τας. 
᾽ὔ Ἁ Ἁ ΄΄ιὶ ,’ ΄- 

12 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Παφου, οἱ περὶ Παῦλον, 
2 ἢ 4 ΄“- ’ ’ Ἁ 

ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας. ᾿Ιωάννης δὲ ἀποχω- 30 
[ 9 5» 3 ΄ φ [4 φΦ ε ὔ 

ρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς 'Ιεροσολυμα. 
“«“ ζ΄ ’ ξ΄ δὁ.4 2 3 « 3.ϑΜμ3 ᾽ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τί δήποτε ὁ ᾿Ιωάννης ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὖ- 
δ [,2 4 Ν ’ - ͵ οὺς ἢ ὦ ’ 

τῶν; ἅτε ἐπὶ μακροτέραν λοιπὸν στελλομένων ὁδόν καίτοι γε 
Ἁ 

᾿ ὑπηρέτης ἦν ἀλλὰ τὸν κίνδυνον αὐτοὶ εἶχον" ἐλθόντες δὲ αὐτοι 
| εἴ 
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ὔ Ω ᾽ , 95. ἃ Α ,, ᾽ 9 [4 πάλιν εἰς Πέργην παρατρέχουσιν᾽ ἐπὶ γὰρ τὴν μητρόπολιν ἡπεὶ- 

γοντο τὴν Ἀντιόχειαν. 
Α ’ Ν σι ’ [ά 14 Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης, παρεγένοντο 

4 ν"ν “ ) Ν Ω “ 3 Ν 
εἰς ᾿Αντιόχειαν τῆς Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν 

Ν ΄Ὰ ζω ζω ’ 

συναγωγὴν τῶν ᾿Ιουδαίων τῇ ἡμέρᾳ τῶν Σαββάτων, 9 

ἐκάθισαν. 
Τοῦ αττοῖ. Πάλιν εἰς τὰς συναγωγὰς ἐν σχήματι Ἰουδαίων 

».» ῃ ᾿ ΝΜ ν 2. 2 : ν Φ , 
εἰσήεσαν, ὡστε μὴ πολεμεῖσθαι μηδὲ ἐλαύνεσθαι" καὶ οὕτω τὸ 

πᾶν κατώρθουν. 
Ά Ἁ Ν ’ ΄“ ’ ΄ι 

Μετα δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφη- 
σι 3 , ᾿ς. 53 ᾽ δ 3 Ἅ ’ 

τῶν, ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυναγωγοι προς αὐτοὺς λέγον -᾿ 
»ν» 3 Α [2 3 ᾿, 9 ς “« ’ 

τες, ἄνδρες ἀδελφοὶ, εἴτις ἐστὶν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλη- 
Ν ΝᾺ Ἁ Ρ 

σεως προς τὸν λαον, λέγετε. 

Τοῖ αὐτοῖ. Λοιπὸν ἐντεῦθεν τὰ κατὰ Παῦλον μανθάνομεν" οὐ 
Ἁ Ν “Ψ , 4 ᾽ “- “ 3 ᾽ . Υ͂ Ν μικρὰ περὶ τοῦ Πέτρον μαθόντες ἐν τοῖς πρῴην εἰρημένοις" ὅρα δὲ 15 

αὐτοὺς ἀφθόνως τοῦτο ποιοῦντας" μετὰ δὲ τοῦτο οὐκέτι" εἰ τοῦτο 

βούλεσθε, μᾶλλον ἔδει παρακαλέσαι, ἀλλ᾽ ὦ τῆς φιλαρχίας, ὦ 
τῆς κενοδοξίας" πῶς πάντα ἀνατρέκει καὶ ἀπόλλυσι κατὰ τῆς 

,ς. , ἌΝ" -, ηοεἦν ἜΈΞ. ΨΞΕΝ) ΄ οἰκείας, κατὰ τῆς τῶν ἄλλων σὐτη ται" ἐστανᾶι ποῤασκεύαςι 

πηροὺς ὄντας, καὶ τφλους ἐργάζεται ὥστε χειραγωγοὺς ἐπκιζη- 20 

τεῖν᾽ ἀλλ᾽ οὐκέτι τούτου ἀνέχονται, ἀλλ᾽ ἑαντοῖς ἐπιτρέπουσι τὸ 

πᾶν οὐδὲν ἀφίησιν ἰδεῖν. καθάπερ ἀχλὺς ἐπιτίθεται, καὶ ζόφος 

οὐκ ἀφίησι διακλέψαι. 

Ἀμμωνίου. Ἔθος τοῖς Ιουδαίοις ἐν τοῖς Σάββασιν ἀναγινώ- 
᾿ , ἣ ΩΝ ᾿ 4 , ΙΝ ’ 

σκεῖν τὸν νόμον Μωυσέως καὶ τοὺς προφήτας" καὶ μετὰ τὴν τού- 25 
3. » ο᾿ ΝΛ 2 ΩΝ , , φ)» 4 τῶν ἀνάγνωσιν προσομιλεῖν καὶ ἐξηγεῖσθαι" διὸ καὶ οἱ ᾿Ιουδαίων 

ἀρχισννάγωγοι μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν προετρέποντο τοὺς περὶ Παῦ- 
“ 4 ’, “ “ 

λον λαλῆσαι παραινετικοὺς λόγονς τὴ συναγωγὴ. 

ΚΕΦ, Κα. 
Παύλου εὐθαλὴς διδασκαλία εἰς Χριστὸν ἔκ τε τοῦ νόμου καὶ καθεξῆς τῶν 10 

προφητῶν, ἱστορικὴ καὶ εὐαγγελική. 
Ν , ἴω ι Ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ, εἶπεν, 

Ὅν» σὰ 

ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν Θεὸν, ἀκού- 
σατε. 
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Τοῦ Χρυσοστόμον. ᾿Ενταῦθα κηρύττει πρῶτον Παῦλος" καὶ 
" » Ή  «ἀ3:2ὠἈἀδνἋἱ - 7 . Ὗ Ν ’ φ. ᾽ ὅρα αὐτοῦ τὴν σύνεσιν' ἔνθα μὲν ἦν κατεσπαρμένος ὁ λόγος, πα- 

ρατρέχει" ἔνθα δὲ οὐδεὶς ἦν, διατρίβει" καθὼς αὐτός φησι γρά- 
Ξ ες [24 δὲ ,᾽ 3 Λ 9 Ψ δ 

φων ““οὑτως δὲ φιλοτιμούμενος εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ, πον ὧνο-- 

“ μάσθη Χριστός".---Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----" Ορα τὸν Βαρνάβαν παρα- 5 
“ο σ ’ . “ὦ Ἁ ΝΥ Ἔ ἃ ΧΝ 243. ἃ " φ 4 χωροῦντα τῷ Παύλῳ᾽ πῶς γὰρ οὔ ; ὃν ἤγαγεν ἀπὸ Ταρσοῦ" ὥσπερ 

δ μ 9 , “" ’ 5» ΄ ᾿ καὶ Πέτρῳ ᾿Ιωάννης πανταχοῦ" καίτοι αὐτοῦ αἰδεσιμώτερος ἦν 
3 Ἁ Ἁ Ἧ “ ’ ς» 

ἄλλα πρὸς τὸ κοινὴ συμῴερον εἐὡρων. 
Ν ζω ΄“ ’ Α Ἧ 

ι)Ώ ὋὉ Θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου ᾿Ισραὴλ ἐξελέξατο τοὺς 
[4 φ ἴω ὡ ᾿ Α λ Ἁ [,2 3 “ ’ 

πατέρας ἡμῶν καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ το 
3 ζω ᾽ Α ΄- ΄ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν 

᾿ ,Ὶ σι ΄ι ΄ 

Ἰδαυτοὺς ἐξ αὐτῆς" καὶ ὡς τεσσαρακονταετὴ χρόνον ἐτρο- 
’ ᾿ . ᾽ 2 Ν 

ἴοποφύρησεν αὑτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳφ᾽ καὶ καθελὼν ἔθνη ἕπτα 
3 ΄σ΄ ᾿ ͵ ΄ι᾿ Ά ζω 

ἐν γῇ Χανααν, κατεκληρονομῆησεν αὑτοῖς τὴν γῆν ὡς 
ἃ Ὰ, [4 

ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. 15 

Τοῖ Χρνυσοστόμου. Ὅρα αὐτὸν τὸν Θεὸν αὐτῶν καλεῖ τὸν 
» ἣ 3 ΄ , Ν ’, Χ Ν 3 κοινὸν πάντων ἀνθρώπων Θεόν" καὶ δείκνυσιν ἄνωθεν τὰς εὐεργε- 

΄ “Ὁ “ 
σίας αὐτοῦ μεγάλας οὔσας" καθάπερ καὶ Στέφανος ποιεῖ. 

δ. ο. Ν ᾿ ζω 20 Καὶ μετὰ ταῦτα, ἔδωκε κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προ- 
ἤ 

φητου. 20 

Τοϊαττοῖ. Ἐνταῦθα ὅτι διαφόρως κατ᾽ αὐτοὺς οἰκονομεῖται 

ἐδήλωσεν. 
3. "(ὦ Υ͂ , , 1: Κακεῖθεν ἠτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ 

Ν ν Ἂ ἃ ἰφὶ ν᾽ Θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν, 
4 ’, νΝ » 22ΈΤὴ τεσσαράκοντα᾽ καὶ μεταστήσας αὐτον, ἤγειρεν αὖ- ας 

΄΄“ ᾿Υ ᾽ 

τοῖς τὸν Δαβὶδ εἰς βασιλέα, 

Τοῦ αττοῖ. Οὐ λέγει τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ἀλλὰ παντα- 

χοῦ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν. 

ΘΕΟΔΩΡΗ͂ΤΟΥ ΕΙΣ ΤῊΝ ΕἙΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΗ͂Σ ΠΡήΤΗΣ τῶν ΒΑσι- 
μας Υ ᾽ Α ’ὔ 49 ν ςς " “΄ἡΝ Α Ν ΔΕΙΩΝ, “ἦ Ζητήσει γαρ Κυριος," φησιν, ““ ἑαυτῷ ἄνθρωπον κατὰ τὴν 30 

(ς ’ “ “ “ καρδίαν αὐτοῦ" καὶ ἐντελεῖται αὐτῷ Κύριος εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν 
Ἁ ““ “Ὁ 

“ λαὸν αὐτοῦ" ὅτι οὐκ ἐφύλαξας ὅσα ἐνετείλατό σοι Κύριος" ἐντεῦ- 
6 “ δι - θεν ὁ Παῦλος τέθεικε τὸ, “ εὗρον Δαβὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαὶ, ἄνδρα κατὰ 

εὔ2 
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23 ΓῚ 

τὴν καρδίαν μον, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου" προφητικῶς 
Α “Ὁ ὔ φ ’ » Α Α ᾿ Σα ’ γὰρ ταῦτα προείρηκεν ὁ θειότατος Σαμονὴλ πρὸς τὸν Σαούλ. 
Φ 4 [4 ἉἍ ΄“,χ΄ 9 ῶι καὶ εἶπε μαρτύρησας, εὗρον Δαβὶδ τὸν τοῦ Ἴεσ- 

Ψ Ἁ Ἁ ’ ἃ ’ ’ 4 

σαὶ, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδιαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ 
ὔ ’ 

θεληματὰ μου. 5 

Σημειωτέον ὡς οὐδαμῶς αὐτολέξει ταῦτα τὰ ῥητὰ κεῖνται ἐν 

τῇ βίβλῳ τῶν Βασιλειῶν᾽ ἢ μόνον προφητικῶς ὑπὸ τοῦ θείου 

Σαμονὴλ εἰρημένα πρὸς τὸν Σαοὺλ οὕτω" “ καὶ νῦν ἡ βασιλεία 
« 9 7ὔ Η Ἃ Υ 4 « ΨΚ Ἁ, 

σον, οὐ στήσεται σοι" καὶ ζητήσει Κύριος ἑαυτῷ ἄνθρωπον κατὰ 
-ς ἃ δι 3 “ 2 “᾿ ’ ) ο}  Ν 43 Ἀ τὴν καρδιαν αὐτοῦ" καὶ ἐντελεῖται Κύριος αὐτῷ εἰς ἄρχοντα ἐπι τὸ 

“« γὸν λαὸν αὐτοῦ" ὅτι οὐκ ἐφύλαξας ὅσα ἐνετείλατό σοι Κύριος." 

’ ε ᾿ Ξ. σι ᾽ 9 9 ’ 23 Τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
ἋΡ “΄“..ν Ἁ ον ᾽ κ᾿ ζ΄ 

“4ἤγειρε τῷ ᾿Ισραὴλ Σωτῆρα ᾿Ιησοῦν, προκηρύξαντος 
’ Ἧ ’ ζω ’ 3 “-ο Φ 

Ιωαννου, πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα 
’ Ν᾿ ΄-“ ΄΄ὸ ’ 

μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ Ισραηλ. 15 
"ῳ 1] ᾿. . “Ὁ , 4 φ 3 Τοῖ Χρυσοστόμου. Ἐπειδὴ γὰρ τῷ δέει κατείχοντο ὡς ἀνη- 

’ὔ 2 ἃ Ἁ , “Δ “ὍὋ 3 δὴ . ᾽ὔ 3 ς 

ρηκότες αὑτὸν, καὶ τὸ συνειδὸς τοῦτο αὐτοὺς ἠλλοτρίου, οὔχ, ὡς 
Ἁ ’ὔ ’ ΝΛ Ὁ 4 [4 9 Ἁ 3 . 

πρὸς χριστοκτόνους διαλέγονται, οὐδὲ ὡς ἀλλότριον ἀγαθὸν αὐτοῖς 
43 έ » ἢ "ν ,ὔ ,Ὶ κ 3 “Ὸ Ά ω) 

ἐγχειρίζοντες, ἀλλὰ τὸ οἰκεῖον πάνν ποθεινὸν ἦν αὐτοῖς τὸ τοῦ 

Δαβιδ ὄνομα" οὐκοῦν ὑπὸ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ βασιλεύεσθαι φησὶ 20 
“5. "ξ Ἶ ,, “ Η ἣ 2. »ν͵ΌΨ Κ ὃ Ν ᾽ ροκηρύξαντος [ωάνγνου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ" εἴσοδον τὴν σάρκωσιν 

λέγει" οὕτως καὶ ᾿Ιωάννης τὸ εὐαγγέλιον γράφων, ἐπὶ τοῦτον κατα- 

φεύγει σννεχῶς" ὄνομα γὰρ ἦν αὐτῷ πολὺ κατὰ τὴν οἰκουμένην 

ἅπασαν. 
«εὟ 33 ἤ 2. ν ὲ Ἁ Ν Μ Ἅ . νΝ Ηγειρε λέγει; οὐκ ἔκτισε" τὸν γὰρ ὄντα ἤγειρεν,ον τὸν μὴ ὄντα. 15 

λῚ ’ 3 ’ Ἀ ’ 4 [4 

25 Ὡς δὲ ἐπλήρου ᾿Ιωᾶάννὴης τὸν δρομον, ἔλεγε, τίνα με 
ε ἴω 9 ὡ 3 ,. ἈΝ 33" 3 ν.» ὃ ᾷΨΘἉΨἉ ἅ"ψ 4 

ὑπονοεῖτε εἶναι ; οὐκ εἰμὶ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἰδοῦ, ἔρχεται μετ 
5Ν φ 3 . Δ ὁ Ν Ἁ ε ’ σι ΄-Β σε 

ἐμε, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ ᾿ἰωάννης δὲ μαρτυρεῖ οὐχ ἁπλῶς, 
3 Ἁ ᾽ὔ 9 3 83.Ν 3 ᾽ ΝΥ 8. Ν 3.4 9 ᾽ Ο ἀλλὰ πάντων ἐπ᾽ αὐτὸν ἀγόντων τὴν δόξαν, αὐτὸς αὐτὴν ἀποκρούε- 3 

. ὃ. 2 9 Ύ Ν , δ ““ῳἀε , 
ται" οὐ γάρ ἐστιν ἰσον, μηδενὸς διδόντος καὶ πολλῶν ὑπαρχόντων, 

ταυτὴν τὴν τιμὴν διωθεῖσθαι" καὶ μηδὲ ἁπλῶς ἀλλὰ μετὰ το- 
σαύτης ὑποστολῆς. 



ΧΠΙῚ. 27. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΩΝ. 49] 

Κτρίλαου. Μόνης γὰρ καὶ ἰδικῶς ἔργον ἐστὶ τῆς πάντα ὑπερ-- 
“ 39. Ὁ λ ὰ ἢ ὔ Α 4 ΩΣ λῸν κειμένης οὐσίας, τὸ ἕν εἶναι δύνασθαι τισὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον 

Ἁ ᾽ [4 Ἁ 9 [4 Α [4 4 ΝΑ 

καὶ θείας φύσεως κοινωνοὺς ἀποφαίνειν, τοὺς προσιόντας αὐτῇ 

ἐνυκάρχει δὲ τοῦτο οὐ κατὰ μετάληψιν καὶ μέθεξιν τὴν παρ᾽ ἑτέ- 

ρου τινὸς, ἀλλ᾽ οἴκοθεν καὶ οὐσιωδῶς τῷ Χριστῷ" βαπτίζει γὰρ δ 
Ἶ ςε ᾽ ᾽’ ὲ Α Ψ "ν 3 Α ΑἉ Α ΠῚ “ Α 

ἐν Αγίῳ ΠΠνεύματι" Θεὸς οὖν ἄρα ἐστί καὶ καρπὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ 

Πατρὸς ὃ ἐνανθρωπήσας Λόγος" ἀλλ᾽ ἔδρα. τοῦτο, καὶ ὅτε γέγονεν 
Υ ς ἌἍ ολ Ν “  », 2 ’ ἄνθρωπος, ὡς εἷς ὧν Υἱὸς μετὰ τῆς ἀρρήτως τε καὶ ἀπερινοήτως 
μ ’ δ ω ’ Ἂ Ἁ φ ’ β Ἧ 

εωδείσης αὑτῷ σαρκός. καὶ γὰρ ὁ μακάριος βαπτιστὴς προει- 
πὼν, “Κ“ ὅτι οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα κύψας λύσω τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδη- τὸ 
(ς ,, 2 ΟΣ , ζω. «ἐ οὗ εν , 3 μάτων αὐτοῦ, προσήνεγκεν εὐθύς" “οὗτος ὑμᾶς βαπτίσει ἐν 

“ Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί" καὶ πόδας δηλονότι καὶ ὑποδήματα 
ΝΥ φῳ 

ἔχων" οὐ γάρ τοί φαίη τις ἂν, εἴγε γοῦν ἔχοι, ὡς ἄσαρκος ὧν ὁ ΔΛό- 
᾿ Δ ’ ς ο ΝΜ -: ᾽ γος, καὶ οὕπω γενόμενος καθ᾿ ἡμᾶς, πόδας ἔχει καὶ ὑποδήματα, 

3 . 

ἀλλ᾽ ὅτε γέγονεν ἄνθρωπος" ἐπειδὴ τὸ εἶναι Θεὸς οὐκ ἀπώλεσεν" 15 
ι “Ὁ “ “ 

ἐγήργηκε πάλιν καὶ οὕτω θεοπρεπῶς, τὸ Πνεῦμα διδοὺς τοῖς πι- 
[4 3 3. ὥς Ἁ .) “᾿ ’ ς “ νν στεύουσιν εἰς αὐτόν ἦν γὰρ ἐν ταυτῷ Θεός τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος 

ὁ αὐτός. 

Ὁ τὸ ὑπόδημα ὁμολογῶν οὐκ ἄξιος εἶναι λῦσαι, πῶς τῇ οὐσίᾳ 
συγκριθήσεται : 20 

Υ̓ ’ 3 Ν “ 
26 ᾿Ανδρες ἀδελφοὶ, υἱοὶ γένους Ἄβρααμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν 

Ν ΝἉ Φ “« ε ’ φ ζω, 

φοβούμενοι τὸν Θεὸν, ὑμῖν ὁ λόγος οὗτος τῆς σωτηρίας 
3 ’ 

ἐξαπεστάλη. 
3 Ἁ ΩΣ ’ 9 , “ 
Απὸ τοῦ προπάτορος αὑτοὺς καλεῖ. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Ενταῦθα τὸ ὑμὴν οὐκ ᾿Ιουδαίοις" δίδωσι 15 

δὲ αὐτοῖς ἐξουσίαν ἀποσχισθῆναι τῶν τὸν φόνον τετολμηκότων". καὶ 

τὸ ἐκαγόμενον δηλοῖ. 

2 οἱ ν Ἵ αλὴ ὶ οἱ ἃ ἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν ᾿ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες 
Σ «- “σ᾿ 7 ΝΝ Ν Ν σὰ 

αὐτῶν, τοῦτον ἀγνοήσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφη- 
ἣν Ν 4 [φ᾽ Ρ ’ τῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναν- 30 

3 Ί 

τες ἀτληρωσαν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Πανταχοῦ σπουδάζουσι δεῖξαι οἰκεῖον αὐτῷ ὃν 
Δ 2 Ἁ μά νἉ΄ ε 3 , ’ , ΝΣ. Ν τὸ ἀγαθὸν, να μὴ ὡς ἀλλοτρίῳ προσέχοντες φεύγωσιν᾽ ἐπειδὴ 

, φω ἐσταύρωσαν αὐτὸν, τοῦτό φησιν, ““ ἀγνοήσαντες." ἀγνοίας ἦν τὸ 



48 

29 

ἐδ ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α Χ]Π]. ,8. 

εν . Κ᾿ “- νεν » » 3 ᾿ Άᾳ0Ε ν. » 
ἁμάρτημα ὅρα πῶς καὶ νπὲρ ἐκείνων ἀπολογεῖται ἡρέμα᾽ καὶ ον 

»““ ᾽ 3 3 ΝΚ'ὶ Ἁ . ᾽ 

τοῦτο μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ οντως ἔδει γενέσθαι. 
ο. ϑῷ “Ὁ φ ϑῳ Ώφ 4 ᾽’ 4 

Τοῖ αἰτοῦ. “" Ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ἐξαπεστάλη"" τὴν 
3 ᾽ 9 “Ὁ ’ ΆἉ 9 “Γ᾿ 9 εὐγένειαν ἐνταῦθα δείκνυσι τὴν ᾿Ιουδαϊκήν. 

".- , Ω͂ .Ὶ φ 3 “ οῳ ὃ ῳ ΛΝ ’ 

Τοῖς τὸν ἕνα καὶ μόνον ἀσεβῶς τολμῶσι διαιρεῖν καὶ ἀνὰ μέρος ς 
ςἝ » Ν - , 2. Ν 7 4. Ν 59 Ν Υ̓ Ξ δ 
ἱστᾶν τὸν Θεὸν Λόγον, ἀνὰ μέρος δὲ τὸν ἐκ Μαριὰς ἄνθρωπον και 

4 6 φῳ Υ͂ ,Ὶ ΝῊ 4 Ἁ ὔ ΑἉ φ ’ φ᾿ 

μὴ ὁμολογοῦσιν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν, καθὸ γέγονε σὰρξ ὁ Λόγος τῇ 
"0 ϑῳ ,Ὶ “ 2 “« “ὦ 7 

μετοχῇ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ αἵματος, ὁ Παῦλος ἐνταῦθα καιρίαν 
’ ἸΩ 

ἔδωκε τὴν πληγήν λέγει γὰρ ὅτι ἀνηρέθη ὁ Λόγος" καὶ ὅτι ἐτάφη 
3 ,ὔ Δ Ρ [ἡ Ἁ γ2). Ν Ν 9 “Ὁ Ψ φ Υ͂ 

ἐν μνημείῳ" καὶ ὅτι ὃ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν" ὁρᾶς ὅτι ὅσον 10 
Α 3 3 ᾿ 2. δ ’ ς»» ᾽ 9 3 ΑἉ φω 

τὸ κατ᾽ αὐτοὺς, οὐδὲ ὅλως πέπονθεν ὁ ἐκ Μαρίας παρ αὑτοὺς τοῦ 
“ 9 ͵ 

Θεοῦ Λόγου διαιρούμενος ἀνθρωπος᾽ ἀλλ᾽ ἡ ἁγία Ἐκκλησία οὐ ΟὝ ρουμ “ ἢ αν υχ 
Υ Ν) 9 φ οἵ , Α 9 Α 4 Ἁ Ἀ» 

ουτως ἔχει" ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὑτὸν οἷδε τὸν ἐκ Ἰ]ατρὸς καὶ ἐκ 
, Ά ’ 4 , ν.»ἦἤῇ}ἅ 7 

παρθένου, τὸν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα" 
’ Α Α 3 Ά 

παθόντα καὶ ἀναστάντα᾽ καὶ ἀνελθόντα εἰς οὐρανούς" καὶ καθή-Υ5 
9 “Ὃ “ 7 ὲ 2 φ’ 9 Φω “ Ὁ 

μενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός καὶ ἐρχόμενον ἐν τῇ δοξῇ τοῦ Πα- 
φο “2 “ῳ ᾽ 3 

τρὸς κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς" οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται 
[4 “ 4 2 ᾽ 3 ΕῪ τέλος" διό μοι δοκεῖ τοὺς μὴ οὕτως πιστεύοντας ᾿Ιονδαΐζειν, κἂν 

“ 7 ’ 

δοκῶσι λέγεσθαι Χριστιανοί. 

᾿ ’ 9“ 7 ’ ς« ἢ 5. ἢ Καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες, ἡτήσαντο:ο 
4 ΄“ ἤ 

Πιλατον ἀναιρεθῆναι αὐτὸν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “Ὅρα πῶς αὐτοῖς περισπούδαστον τὸν τρό- 
δ “Ὁ ““ ’ὕ - , 3 ’ ’ μι ᾿ πὸν εἰπεῖν τοῦ θανάτον᾽ καὶ Πίλατον εἰς μέσον φέρουσιν' ἅμα μὲν 

. ““Ὃ »" ᾽ ᾽ 2. Ν᾿ “ ’ Υ͂ μφν 38 ον ἰνα δῆλον τὸ πάθος γένηται ἀπὸ τοῦ κριτηρίου, ἅμα δὲ ἵνα ἐκεῖ- 
’ " 3 Α ’ 3 4 Ἁ 3 νοι μειζόνως κατηγοροῦνται, ἀνδρὶ παραδόντες ἀλλοφύλῳ" καὶ οὐκ 15 

εἶτεν ἐνέτυχον, ἀλλ᾽ “ἡτήσαντο"" χάριν ἔλαβον φησὶν, ὡς ἐκείνον 

μὴ θέλοντος" ὅπερ σαφέστερον Πέτρος λέγει, “ ἐκείνου κρίναντος 
“ ἀπολύειν" πάνυ ἐφίλει αὐτοὺς ὁ Παῦλος" καὶ ὅρα οὐκ ἐνδιατρί- 

“Φ0 3 ’ “Ὁ ’ 3 4 3 “ 9 ’ὔ Ά ,ὔ ς βει τῇ ἀγνωμοσύνῃ τῶν πατέρων, ἀλλ᾽ αὐτοῖς ἐφίστησι τὸν φόνον 
Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----ΚΚαἱ ““ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες." ὅπερ 30 

3 3 ΄ “ νΝ “ 3 ε , 2" κ [Ὰ 
οὐκ ἦν ἀγνοίας" θῶμεν γὰρ ὅτι οὐχ ὡς Χριστὸν αὐτὸν εἶχον, τίνος 
ἕνεκεν καὶ ἀνήρουν ; 

ε Ἁ 3 ἢ ’ Ά Ά 3 ΄- ; 

Ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, 
’ ΑἉἯ ΄ὰ ΄ 2 σ΄ 

καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. 
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Τοῦ αἴτοῖ. “Ὅρα πῶς σπουδαίως ἔδειξεν οἰκονομίας τὸ πρᾶγμα 
Υ̓ »") ’ ὔ δ Υ͂ 9 ’᾽ [4 ’ὔ 3 ’ 

ὃν" ὁρᾶ τι λέγοντες ἐπείσαν᾽ ὁτι ἐσταυρώθη" τί τούτου ἀπιθανὼω- 

τερον; ὅτ, ἐτάφη παρ᾽ αὐτῶν οἷς ἐπηγγέλλετο σωτηρία ἔσεσθαι" 
5“ ΄ ν γ., ἢ ἰ μέ - “ ’ ΝΝ 5 2 
ὅτ; ὁ ταφεῖς ἀφίησι ἁμαρτήματα, καὶ τοῦ νόμον μᾶλλον" καὶ οὐκ 

εἶπεν, ὧν οὐκ ἠβουλήθητε, ἀλλ᾽ “ οὐκ ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόμῳ Μωυ- 6 
-ς- “" ξοςἷὀ Δ 59 Ρ 9. Ἂν Η 

σέως δικαεωθῆναι, πᾶς ὃς τις ἂν ἡ,) φησι" οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἐκ- 
, ΕΔ. ’ 3 , ἽὝὙ Ἁ “ σ ἤ “ Ν 

εἰνων" ἐὰν μή τις εὐεργεσία ἡ" διὰ τοῦτο ὑστερον τίθησι τοῦτο τὴν 

ἄφεσιν" καὶ μείζονα δείκνυσιν, ὅταν ἀδυνάτου ὄντος γένηται. 

ες ᾿ Ἁ ᾿Υ̓ 353. 3 ΄“ ἃ “4 ΠΝ ν 

Ο δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὑτὸν ἐκ νεκρῶν, ὃς ὠφθη ἐπὶ 
.ς » “ “ ’ ϑ.. ςςα᾽ΉΥΥ » ζω, Γ 

ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβασιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς ἴ αλι- το 
’ ε ΄ 

λαίας εἰς ἱερουσαλημ. 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚόπΟΥ ἈΝΤΙΟΧΕΙΑΣ εκ ΤΗ͂Σ πρὸς Μά- 
9 “ 4 ᾽ Ά 9 “ 9 ’ 

ΡΩΝΑ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Μὴ θορυβείτω δέ σε τὸ τὸν ᾿[ησοῦν ἐγηγέρθαι 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγεσθαι" εἰ γὰρ Ἰησοῦς οὐκ ἄλλος ἐστὶν ἢ ὁ Λό- 

γος ὅ σαρκωθεὶς, οὗτος δέ ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Πατρὸς, δ᾽ ἧςις 
σ 3 “ 4 , ἐς ΩΝ δύ Α 9 " 
ἅπαντα ἐνεργεῖ κατὰ τὸ, ““ Χριστὸς Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ 
ἐε ’ .3 2.Ν φ 4 3 ’ 7 λ» ᾽ὔ θ 

σοφία" αὐτὸς ἑαυτὸν ἀναστακέναι νοηθήσεται, καὶ ἐγηγέρθαι 
,’᾽ :ἂαΝ δῷ , 3,,,Ὠ ἃ Ρ 3 Ν , 2 μ4 λεγόμενος ὑπὸ τοῦ [Πατρὸς, ἐφ ὃν ὡς ἀρχὴν καὶ αἰτίαν ἄχρονον 

ἅκαντα ἀναφέρεται" ἐπεὶ καὶ αὐτός φησι ““λύσατε τὸν ναὸν 

“ χοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 20 

ΓΙ 4 αὶ ΄ ’ 3 ζεῚ Α 4ἍἋ ’ ν 

Οἴσινες εἰσὶ νῦν μάρτυρες αὑτοῦ πρὸς τὸν λαὸν. καὶ 
΄ε ΄ι 3 Ἁ ν ᾿ν. 74 

ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας γενο- 
’ σ ’ Ἁ ’ “σ΄ 

μένην ἐπαγγελίαν, ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς πεπλήρωκε τοῖς 
, “ 4 “κἰ ὔ 3 “᾿ 

τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν, ἀναστῆσας ᾿Ιησοῦν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐκ ἄν ὄντες εἰ μὴ θείᾳ δυνάμει ἐβε- 25 
99 ᾿ ϑὼὋ ψῳ. ’ὕ 

βαιοῦντο᾽ οὐκ ἂν πρὸς ἀνθρώπους φονῶντας τοιαῦτα ἐμαρτύρησαν, 

πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἀνελόντας. 

Τὸ Ἰησοῦς ὄνομα ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου ἐκλαμιβάνουσιν, οἱ τῶν 

θεοκτόνων ἀδελφοί" ἐπειδὴ ὁ προλαβὼν εἶπε τεθεῖσθαι τὸν Λόγον 
3 ᾿. 7 ε ,ὔ Υ̓ 9." 3 ,ὔ " 
ἐν μνημείῳ' 'να μή τις ὑπολάβη ἄσαρκον αὑτὸν εἰρηκέναι τὸν 30 

Λόγον, πάλιν αὐτὸν ᾿Ιησοῦν καλεῖ" οὐδαμοῦ διαίρεσιν διδοὺς τῷ 

σαρκωθέντι Θεῷ Λόγῳ μετὰ τὴν ἔνωσιν' πανταχοῦ τῶν ἀσεβῶν 
ω , " , 
ἀποφράττων τὸ στόμα. 



94 ο ΒΡΜΗΝΕΙ͂Α ΧΙΠ. 432. 
«ε 4. 95 ΄ὸ “ [4 “ [4 ς 

33 Ὥς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ, Ὑΐος 
4 383. “ Ἷ ’ 

μου εἶ συ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκα σε. 

᾿Ιδοὺ τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα τοῦτον εἴρηκεν ἐκ νεκρῶν 

ἀναστάντα. 

Κτρίλδλου. Ὁ μόνος εἰδὼς τὸν Πατέρα, καὶ ὑπὸ μόνον γινω-- 5 
’ “«Ψ Ά φ ’ὔὕ λΔφ[ϑνῸορ ’ 9 “ες [ὰ φῳᾳ ᾽ 

σκόμενος τοῦ [Πατρὸς, ἡ σοφία καὶ ὁ Λόγος αὐτοῦ, “ὁ τῆς μεγά- 
--«χἀᾷ«:.«ὟἮ “ “- Ἁ 

“«λης βουλῆς Ἄγγελος" κατὰ τὴν τοῦ Προφήτου φωνήν, τῆς μετὰ 

σαρκὸς οἰκονομίας ἡμῖν τὸ μυστήριον εὖ μάλα διατρανοῖ: Ὑἱὸς γὰρ 
“ ΩΝ φω [4 ΩΝ “Ὸ 

ὧν φύσει καὶ ἀληθῶς, καὶ ἐξ αὐτῆς ἀναλάμψας τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ 
Ἁ , ὔ , ’ὔ Ν ν Α 3 ’ὔ 

καὶ Πατρὸς, γέγονε σὰρξ, τουτέστιν ἀνθρωπος, κατὰ τὴν Ἰωάννου 10 

φωνήν᾽ καὶ κεχρημάτικεν ἀδελφὸς τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τὴν κατὰ 
“ Ά - 

σάρκα μεθ ὑμῶν ὑπέστη γέννησιν' καίτοι προαιώνιος ὧν καὶ ἀεὶ 
Ά Φ᾿ ᾽ὔ λὴ ᾿ Ν ,ὔ 7 ξ 7ὲ ᾽ 

συνυφεστηκὼς τῷ γεγεννηκότι, πλὴν εἰ καὶ γέγονε σάρξ. ἐδιο 
᾿ 44 

ὄντα Ὑἱὸν οἷδεν αὐτὸν καὶ οὕτως ὃ Πατήρ' ἔφη γὰρ, ὅτι ““ Ὑἱός 
ςε ͵ .Ἡ 2" ᾽ , ’ὔ .) ἡ» 3 “ Ἀ ς 

μον εἰ σύ" ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε᾽" ὁρᾶς ἐναργὴ τὴν ὁμο- 15 
λονίαν ἢ νι. ν ἡ . χὸ μὲν νὰο 4“ ες)" τέϑ ἵνα δείξ 
ογίαν ἤγουν τὴν ἀνάρρησιν᾽ τὸ μὲν γὰρ “ εἰἾ τέθεικεν, ινα δειξὴ 
νΝ ’ὔὕ .] Α 3 ’ ὔ 3 3 4 Ν “ 

τὸν προομωνιον ὃν γὰρ ἐν χρόνῳ γέγονεν αλλ ἦν ἀεὶ τοῦτο, 
“ οι. }) Ὁ δὲ Ν ἐς , ,) ᾽ὔ 3. Ὁ 4 

τουτέστιν Ὑ ς᾽ ἐπήνεγκε ὃὲ τὸ ““ σήμερον ἐγέννησά σε. ἰνα τὴν 
, 3. ὦ - ν Ν Μ ’ ἃ ΞΝ 

γεοτάτην αὐτοῦ καὶ κατὰ σαρκὰ δείξῃ γέννησιν, ἣν ὑπέμεινεν 
ςονΝ Α “ ς 7 7ὕ ᾿ ’ ν [ 2, ἢ 
ἑκὼν διὰ τῆς ἅγίας παρθένον ταὐτὴ τοι καὶ θεότοκος ὠνομα- 320 

σται. 

Ἡσυχίου πρεσβιτέρου. Ταῦτα τῇ ἐνανθρωπήσει τοῦ Χρι- 
“ , ͵ Ν 62 . Κ Ν Ύ Ν }) ᾿ 

στοῦ πρέπει δήπον τὰ ῥήματα' ἥτις χρονικὴν εἶχε τὴν ἐπιφοίτη- 

σιν τὸ γὰρ σήμερον καὶ αὔριον ἡμερῶν ἐστὶ παραστατικόν' ἀχρό- 
ἰὰ Α ν- μι φ“Φ 

νως γὰρ παρὰ τοῦ Πατρὸς, ὡς καὶ παῖδες αἱρετικῶν ὁμολογοῦσι, 25 

τίκτεται. 

Φ ν. » 2 ..Ν ἫΝ “ ’ ὔ 
24 Ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὑτον εκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα 

’ ᾿ ᾿ Ψ ὃ σ 

ὑποστρέφειν εἰς διαφθορὰν, οὕτως εἴρηκεν, ὅτι δώσω 
δ κι δ Νσ ἊΝ Ν ’ 

ὑμῖν τα ὅσια Δαβὶδ τα πιστά. 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣκόπογτ ἈΝΤΙΟΧΕίας ἐκ ΤΗ͂Σ πρὸς Τιμό- 30 

ΘΕΟΝ ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΝ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΊΙΑΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Ψ εὔδεται 
ΓῚ ς ’ φ "«ἦἣ , ἊΝ “ ᾿ Α φ ω 

γοῦν ὁ λέγων ὁμολογεῖν τὸ σῶμα τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος Χριστοῦ 

παθητὸν, ἤτοι παθῶν δεκτικόν καὶ κατὰ ταντὸν λέγων αὐτὸ καὶ 



ΧΙ]. 30. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΩΝ. φῃβ 
Ἁ .Φ ᾿ ᾽ Υ ᾽ 3 , Α 4Δ ὅ 

πρὸ τῆς ἀναστάσεως ἀφθαρτον, τουτέστιν ἅπαθες καὶ αθάνατον" 
ν᾿ ἢ Ά, Α 3 ὔ 3 ’ φ ς 4 τὴν γὰρ κατὰ τὸ ἀναμάρτητον ἀφθαρσίαν πρόδηλον ὡς εἶχεν ἐξ 

αὐτοῦ τοῦ καιροῦ τῆς σαρκώσεως. 
Ν Α σι 

85 Διὸ καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν 
, Ἁ ΄ο ζω. 

16 διαφθοράν Δαβὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ 
σε ΄σι ζω ’ 

τοῦ Θεοῦ βουλῇ, ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς 
“ δι πατέρας αὐτοῦ. 

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ ΤΗ͂Σ πρὸς ΑἸΙΔΕΣΙΝΟΥΣΤ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Αφθαρ- 
σίας χωρίον ἀκεργασαμένη τὸν τάφον ἐξ αὐτοῦ γὰρ ἡμῖν ἐγερθεὶς 

ὁ Χριστὸς, ὡς ἀφθαρσίας ἀληθῶς ἡγεμὼν ἀνατέταλκεν, ἵνα καὶ 
4 οεσᾷ͵“,α 3 αῷ ’ έ Α ᾿ 4 [4 2 ἢ ἡμεῖς ἐκ τῶν τάφων διαναστάντες κατὰ τὴν ἐλπιζομένην ἀνάστα- 
σιν, ἐν νεφέλαις αὐτῷ τὸ δεύτερον ἐρχομένῳ μετὰ δόξης εἰς ἀέρα 

προσαπαντήσωμεν. 
ἫἩ ΄ ’ φ Ν Α Α - Ἁ 

ΣΥΧΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΟΥ. Ο γὰρ Χριστὸς κατὰ τὸν καιρὸν 

τοῦ πάθους, καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ καὶ τὸ σῶμα χωρὶς φθορᾶς ὡς 

Θεὸς διεφύλαξεν. 
, ἃ , Ἀ [2 σου 

3) Καὶ εἶδε διαφθοραν' ὃν δὲ ὃ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, 
» 4 ’ 

οὐκ εἶδε διαφθοραν. 
Ὁ τὴν φύσιν φθαρτὸς ὧν καὶ πρὸ θανάτου ὁρᾶ ἑαυτὸν φθειρό- 

μένον. 

388 Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοὶ, ὅτι διὰ 
οὶ ΄σ΄ι' “4 ΄΄ὰ Ά 

3οτοῦτο ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται᾽ καὶ ἀπὸ 
, φΦ ᾽ 

πάντων, ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωυσεως δικαιω- 
θῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὃ πιστεύων δικαιοῦται. 

5 

Ιο 

15 

20 

Τοῦ Χρισοστόμου. Καὶ Πέτρος ἅτε ἀρχῆς οὔσης περὶ αὐτοῦ 25 
Ἁ “Ὁ ’ 4 

μνημονεύων ἔλεγεν" ““ ἑξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας περί πατριάρ- 
4 μοὶ Α Ω ’ “χοῦ Δαβίδ" καὶ οὐ λέγει ὅτι ἐτελεύτησεν, ἀλλὰ ““ προσετέθη 
« » Α ᾽ 3. ὁ. 3) λὦο “. 3 “ 4 ᾽ 

πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ. καὶ ὅρα πῶς οὐδαμοῦ τὰ κατορθω- 
3. οὦ η » ϑ ’, “ “ ᾿ ματα αὐτῶν τίθησιν, ἀλλ᾽ εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ, ἐξελέξατο, ὑψω- 

μ ’ “ο ,»,..ν 2 ὔ 3 
σεν, ἐτροχ σε' ταῦτα δὲ οὐκ ἐκείνων ἐγκώμια' ἡτήσαντο, ἔδωκε" 30 ἤΤτη 

τὸν Δαβὶδ ἐγκωμιάζει μόνον, ἐπειδὴ ἐξ αὐτοῦ ὃ Χριστός. 
ΤΟΣ αὐτοῦ Τί μὴ ἐπήγαγε μαρτυρίαν δι’ ἧς ἔμελλον πεί- 

θεσθαι ὅτι ἄφεσις ἁμαρτιῶν δ αὐτοῦ γίνεται ; ὅτε τὸ σπουδαζό- 

τ [οζ. ᾿Εδεσσηνούς. 

σε 
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μενον τοῦτο ἦν, δεῖξαι τέως ὅτι ἀνέστη" τοῦτο δὲ ὡμολογημένον" 

ἐκεῖνο ἀναμφισβήτητον ἦν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---“Ὅρα πῶς πλέκει 
Α ΄ "Δ " Ρ’ 9. ἃ “Ὁ σω 23. ΩΝ ’ τὸν λόγον ἀπὸ τῶν παρόντων' ἀπὸ τῶν προφητῶν ἀπὸ τοῦ σπέρ- 

“ 1.» ’ Ἴ Δ 3 , 9 ᾽ ὸ “ 
ματος τοῦ κατ ἐπαγγελίαν" εἶτα τὸν ἰωάγνην ἐπάγει πάλιν" κρί- 

ναντες ἐκλήρωσαν πάντα τὰ γεγραμμένα" εἶτα μάρτυρας τοὺς 5 

Ἀποστόλους τῆς ἀναστάσεως" εἶτα τὸν Δαβὶδ μαρτυροῦντα" οὐδὲ 
Ἁ Ω ν. " ς Δ 3.) Ύ μ, Υ͂ “ὦ γὰρ τὰ παλαιὰ ἰσχυρὰ καθ΄ ἑαυτὰ ἐδόκει εἶναι" οὕτως οὔτε ταῦτα 

[2 3 ’, ΥΩ 3.6 7 “Ὁ λῚ ’ ἄνευ ἐκείνων᾽ ὥστε δὶ ἑκατέρων πιστοῦται τὸν λόγον. 
. [4 ξ΄ μά φ 2 Α ,} ’ Ά 

Αμμωνῖου. Σημειίωτέον ὅτι ὃ εἰς τὸν Χριστὸν πιστεύων, καὶ 

δικαιοῦται καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαμβάνει: ὁ γὰρ νόμος Μωυ- το 

σέως οὐκ ἄδικος ἀλλὰ σκληρὸς, καὶ δυνάμενος δὲ δικαιῶσαι τὸν 
ὩΣ ᾿ ᾿ . »ὔ, ͵ . διὸ ἀδέ 3 
ἀμέμπτως πάντα τὰ τοῦ νόμον τελέσαντα᾽ ὃιο ἀδύνατος εἰς κα-- 

τόρθωσιν τοῖς ἀνθρώποις ἐφάνη, διὰ τὸ τὸν ἕν; πταΐοντα γίνεσθαι 
πάντων ἔνοχον οὐχ, ὁ νόμος οὖν οὐκ ἠδύνατο δικαιῶσαι, ἀλλὰ τὸ 
3 , 3 “φὔ.3 ’ .Ὶ ’ Ν 9 4 4 ι ἀκατορθωτὸν αὐτοῦ ἀδυνάτους ἐποίει τοὺς ἀνθρώπονς διὰ τῶν ἐντο- τς 

λῶν τοῦ νόμον δικαιωθῆναι" καθὼς καὶ τὸ ῥῆμα φησὶν, ““ ὧν οὐκ 

“« ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναν.᾽" 
’ Α ’ σ΄ ᾿ 

40 Βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προ- 
σ΄ Ἐς ’ 

41 φηταῖς, ἴδετε, οἱ καταφρονηταὶ, καὶ θαυμάσατε, καὶ 
3 ’ .Ὁ ξ ΓΕ. 3 ’ 3 “σ΄ « 

ἀφανίσθητε" ὅτι ἔργον ἐγὼ ἐργαζόμαε ἐν ταῖς ἡμέραις 1ο 
ὑμῶν, 

Κτρίλλον. Ἴδετε οἱ καταφρονηταὶ καὶ ἐπιβλέψατε" καὶ ὃ 
ΛΑ “ ᾳ ΛΝ Α 9. ,,), ὁ .»ν Ἁ , τραχν ὃν πῶς ὑποτέμνεται" μὴ εἐπέλθη, φησιν, ες ὑμᾶς τὸ πρὸς 

τοὺς ἄλλους εἰρημένον. 

Τοῦ Χρυσοστόμου, Κατακεκραγότες τῆς ἀδίκον κρίσεως τοῦ 19 
προφήτου Ἀββακοὺμ. ἀποκρίνεται ὁ Θεὸς τοῖς ἀδικοῦσι, τὰς ἐσο- 
μένας συμφορὰς αὐτοῖς προαπαγγέλλων᾽ θαυμάσια δὲ λέγει τὰ 
αὐτοῖς συμβήσεσθαι μέλλοντα' καὶ γὰρ ἣν πολλῆς ἐκπλήξεως 

ἄξιον, πῶς ὃ ἸΙσραὴλ, ὃ ἐν τέκνοις κατηριθμημένος Θεοῦ καὶ πρὼ- 

τότοκος ὠνομασμένος, καὶ δ ὧν ἀπόλωλεν Αἴγνετος, παραδέδοται 39 

τοῖς Βαβυλωνίοις" καὶ οὐ μόνον μαχαίρᾳ, ἀλλὰ γὰρ καὶ δουλείᾳ 
καὶ αἰχμαλωσίᾳ καὶ τοῖς ἀπευκτοῖς ἅπασι" ταῦτα δέ, φησι, 

ὦ. . ΩΝ , ’ ’ὕ’ 4 ς ᾿Ὶ φ ω τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα τὸ μέγεθός ἐστιν, ὡς καὶ ἀπιστεῖσθαι 
εἴτις αὐτὰ ὑμῖν προαπαγγέλλοι. 
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Θεοδότον" Ἀγκύρας. Ταῦτα μὲν προφανῶς δοκεῖ λέγειν ἶστο- 
ρικῶς" ἡ δὲ τῶν ῥητῶν ἔννοιά ἐστ, τοιαύτη ἀπὸ τῆς τῶν κριτῶν 

ἀδικίας ἐπὶ καθολικὴν οἰκονομίαν ὃ προφήτης Ἀμβακοὺμ, τὸν κὴν οἰκονομίαν ὃ πρ μιβακοὺμ 
λόγον ἀπήγαγεν ὡς τῶν οὕτως ἐχόντων πραγμάτων θαυμαστῆς 

δεομένων ἐπιμελείας, ἐκπληττούσης καὶ ἀφανιζούσης τοὺς κατα- 
᾽ ’ Ἁ μι Α 9 , ἌΝ Α 

φρονητάς" ποίαν δ᾽ ἂν εἴποιμεν θαυμαστὴν ἐπιμέλειαν, ἢ τὴν διὰ 

τῆς τοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας καὶ ἐπιδημίας γενομένην ἐν ἥ προη- 

γουμένως μὲν τοὺς χαλεποὺς ὑβριστὰς τῆς ἡμετέρας φύσεως. 

δαίμονας ἠφάνισεν ἐχαλίνωσε δὲ καὶ τὴν ἀδικίαν, ὅτως πληρωθῇ 
τὸ ἐν Ψαλμοῖς εἰρημένον ““ ἀνάστηθι Κύριε, μὴ κραταιούσθω ἄν- το 

“βρωπος, κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σον κατάστησον, Κύριε, νομο- 

“βέτην ἐπ᾿ αὐτούς" γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποι εἰσίν." 
Ἔ φ ᾽ Ἁ ᾽ Γς ᾽ ἴω ς κα 

ργον, ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε, ἐᾶν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 
Τοῖ αὐτοῦ. Μὴ θαυμάσητε ὅτι ἄπιστον δοκεῖ εἶναι" καὶ αὐτὸ 

προείρηται ἄνωθεν. 15 

4. ᾿Εξώντων δὲ αὐτῶν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον παρε- 
[4 ΄ο-: σι 4 ΄ᾳῸὦ ώ 

4Ξκάλουν λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. λυθείσης 
, “ δὰ σι 

δε τῆς συναγωγῆς, ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν ᾿Ιουδαίων 
νν ζω ’ , φΖ΄᾿ κ-ὦ 4 δι καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Ἰ]αυλῷ καὶ τῷ 

Βαρνάβᾳ: οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς, ἔπειθον ᾿αὐ- 1ο 
Ἁ ᾽ὔ ζ Ἂ ’ ΄-- “΄“- σι ᾽ ’ 

44Τοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ" τῷ τε ἐρχομένῳ 
’ Ν “- « ᾽ὔ “σ᾿ Ἁ 

σαββατῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν 
’ “- λογον τοῦ Κυρίου. 
Ἀμμωνίου, “" Εἰς τὸ μεταξὺ Σάββατον" ἀντὶ τοῦ τὸ ἐσσό- 

μενον, ὡς σαφηνίζει κάτω. 28 

Τοῖ αὐτοῦ. Εἶδες τοῦ Παύλον τὴν σύγεσιν' οὐχὶ τότε ἐθαυ- 

μάσθη μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπιθυμίαν αὐτοῖς δευτέρας ἐνέβαλεν ἀκρο- 

ἄσεως" εἰπὼν τινὰ σπέρματα, καὶ μὴ ἐπιλύσας, μηδὲ ἐπεξελθὼν 

τῷ λόγῳ, ὥστε αὐτοὺς ἀναρτῆσαι καὶ οἰκειῶσαι ἑαυτῷ, καὶ μὴ 
΄ 9 ,’ [Ω 7 9 ’ 3 , 9 4 φ, 

χαυνοτέρους ἐργάσασθαι τῷ πάντα ἀθρόον εἰς τὰς ἐκείνων ῥίψαι 30 

ψυχὰς, εἶπεν, “ ὅτι ἄφεσις ἁμαρτιῶν ὑμῖν διὰ τούτου κατήγγελται"" 
Ἃ δῷ τὸ δὲ κῶς οὐκ ἐδήλωσε" διατί αὐτοὺς οὐκ ἐβάπτισεν εὐθέως ; οὐκ 

᾿ ᾿ - σ , "» ᾿ 
ἣν καιρός" πεῖσαι ἔδει ὥστε βεβαίως ἐμμένειν. 

8 Θεοδώρου (οὐ, 

8.2 
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Ἰδόντες δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους, ἐπλήσθησαν ζη- 
λου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγομένοις, 
βλασφημοῦντες. 

Τοῖ Χρυισοστόμου. Ὅρα τὴν κακίαν πληττομένην ἐν τῷ 
πλήττειν ἑτέρους" τοῦτο μᾶλλον αὐτοὺς ἐποίει λαμπροὺς, τὸ ἄντι- 5 

λέγειν ἐκείνους" τὸ πρῶτον αὐτόματοι παρεκάλεσαν. 
Τοῦ αἰτοῦ, Διατί πρὸ τούτον οὐκ ἀντέλεγον ; ὁρᾶς ὅτι παν- 

ταχοῦ πάθει ἐκινοῦντο, καὶ οὐκ ἀντέλεγον μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐβλασ- 

φήμουν' καὶ γὰρ ἡ κακία οὐδαμοῦ ἵσταται. 
Τοῦ αὐτοῦ. Τοσαύτη τῆς βασκανίας ἡ τυραννίς" πολλοὶ γὰριο, 

τήκονται καὶ ἀπάλλυνται, ὅταν ἑτέρους εὐδοκιμοῦντας ἴδωσιν, ὅταν 

ἐκκλησίαν ὠφελουμένην ὁλόκληρον, ἢ λόγῳ ἢ ἑτέρῳ τινὶ τρόπῳ" 

οὗ τί χεῖρον γένοιτ᾽ ἄν; οὐδὲ γὰρ τῷ ἀδελφῷ λοιπὸν, ἀλλὰ καὶ 

τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ οἱ τοιοῦτοι μάχονται. 
| 
᾿ 

Ἐ Περὶ μεταθέσεως τοῦ κηρύγματος εἰς τὰ ἔθνη, διωγμοῦ τὲ αὐτῶν ἐκεῖ καὶ Χς 

ἀφίξεως εἰς ᾿Ικόνιον. 

Παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας 
εἶπον, 

Τοῦ αὐτοῖ. Ὁρᾶς πῶς φιλονεικήσαντες μᾶλλον ἐξέτειναν τὸ 

κήρυγμα, καὶ μᾶλλον ἔδωκαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ ἔθνη" ἀπολογησά- 10. 

μενοι, καὶ ὑπευθύνους ἑαυτοὺς ποιήσαντες παρὰ τοῖς οἰκείοις" καὶ 

οὐκ εἶπεν, ἀνάξιοι ἐστὲ, ἀλλ᾽ ἐκρίνατε ἑαντοὺς ἀναξίους. 

Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον 
τοῦ Θεοῦ" 

Τοῦ αὐτοῖ. Διὰ τοῦτο ταῦτα λέγεται, ἵνα μὴ ὡς ἐκ παρέργου 15 

νομίση τις τοῦτο γεγενῆσθαι. 
3 Ἁ κιὦΝ 

Ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν, καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυ- 
᾿ “ ’ " ᾿ ’ 

τοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ, στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 
Τοῦ αἰτοῦ, Οὐδὲν ὑβριστικὸν, ὃ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν προφητῶν 

ἐποίουν" μὴ λαλεῖτε ἡμῖν, φησὶ, λαλίαν. ὍΣ 

Τοῦ αἴτοῖ. Οὐχ ἡμᾶς" οὐ γὰρ εἰς ἡμᾶς ἡ ὕβρις ἡ παρ 
“Ὃ [χά 

ὑμῶν' ἵνα γὰρ μή τις εὐλαβείας εἶναι νομίση, τὸ οὐκ ἀξίους κρι- 
φ ᾿ ὃ 4 “ " ἦ ςς 3 “ » Ν᾿» - 4 γετε εαντοῦυς, διὰ τοῦτο πρῶτον εἶπεν “ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν," καὶ τότε 



ΧΙΠΙ. 47. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΕΩΝ. 449 
". 

’ἤ 2 1χ) ΩΣ ΄ζ᾿ ᾿ , δ Φ 3 “ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη πολλῆς ἐπιεικείας γέμει τὸ ῥῆμα" οὐκ 
κι 7 ς:υο.ο 3 5 Α 3 ν΄. 3 ὦ 
εἶχε καταλιμπάνομεν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ὥστε δυνατὸν φησὶν, καὶ ἐν 

ω δ. Δ δ“ 3 9 Ν ΄ῳ ς ’ . 

ταῦθα πάλιν στραφῆναι" καὶ τοῦτο οὐκ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ὑβρεὼς 
’ ΄. Α 9 “ , α 9 ι ΩΝ γέγονεν" οὐτῶω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν" τί οὖν οὐκ ἐποιήσατε τοῦτο ; 

ἐδ 4, Ε] “ ΝΥΝ ΗΝ Ὶ ΓΝ 3 νλ ὲ Ε- 9 ἐ "Ὁ Ἁ 

ἐδει μὲν ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη" καὶ τοῦτο οὐ πρὸ ὑμῶν παρ ὑμῶν δὲ 5 
7 Ἁ δ ἐ φᾷ 

γέγονε τὸ πρὸ ὑμῶν. 
3 “ ’ ᾿ 9 2» ἢ ᾽ 3 
ΑΜΜΩΝΊΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΈρου. “ Καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτούς" 

σ “Ψ Ἁ 3 ᾽ “ “ω 4, 

ὥστε οὖν ὁ Θεὸς οὐδὲν ἀνάξιον λέγει τοῦ σωθῆναι ἢ εἰς τὴν βασι- 
’ δ Φ φω Ν Ν,ϑ.4ἦ ’ ’ Α μ 

λείαν αὐτοῦ εἰσελθεῖν, οὔτε τὸ ἐναντίον κρίνειν τὸν ἄνθρωπον ἄξιον 
Ύ ’ὔ . 2:,,, Ὁ "»ν Φ Ἁ , δ 

εἰνας κολάσεως" ἀλλ ἡμεῖς εαντοὺς κρίνομεν κατὰ τὴν ἐκούσίον τὸ 
δ « ’ 3 ΄ 4 ΑΦ 9 ’ φῳ 9» δὲ φῸ 3 

ἡμῶν κακίαν, ἀναξίους μὲν τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀξίους δὲ τῆς αἰω- 
“ , . Φ»» εν ς ’ ’ "» , 

γίον κολάσεως" ὡστε οὖν ἐν ἡμῖν ἡ κρίσις, τὸ τε τῆς μελλούσης 

καταστάσεως κλήρωμα. 

4) Οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος, τέθεικά σε εἰς 
φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς τε 
γῆς. 

Ἰοΐ Χρνυσοστόμου. Τουτέστιν εἰς γνῶσιν τὴν ἐπὶ σωτηρίᾳ. 
καὶ οὐχ ἁπλῶς “ἔθνη, ἀλλὰ πάντων “ ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς 

“ ζωὴν αἰώνιον" καὶ τοῦτο τεκμήριον τοῦ κατὰ Θεοῦ γνώμην αὐτοὺς 

τροσλαβέσϑαι" τεταγμένοι δὲ οὐ κατ᾽ ἀνάγκην' οὺς προέγνω φησὶ 1ο 
καὶ προώρισεν. 

Κτρίλλου. ᾿Επέλαμψε τοίνυν τοῖς ἔθνεσιν ὁ Χριστὸς, καὶ φω- 

τὸς θείου μεμεστωμένην ἀπέφηνε τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν, καὶ καθαροῖς 
διανοίας ὄμμασι τὴν θείαν τὲ καὶ ἀνωτάτω περιαθρῆσαι φύσιν' 

καὶ τοὺς τῆς πνευματικῆς λατρείας καθιερῶσαι τρόπους. ἃς 

Θεοδωρέήτου. Γένος τοῦ Κυρίου κατὰ σάρκα κοινὸν μὲν, ἅ- 
πασα τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις, ἴδιον δὲ καὶ πελάζον ὁ ᾿Ισραήλ᾽ 
ἐπειδὴ τοίνυν πρὸς μὲν τὸν Ἰσραὴλ παρεγένετο τὰ δὲ ἔθνη διὰ 
τῶν Ἀποστόλων ἐφώτισε" δέδωκά σε, φησι, τούτοις διὰ τὴν πρὸς 

τοὺς αὐτῶν γεγενημένην ἐπαγγελίαν φωτιῶ δὲ διὰ σοῦ τὰ ἔθνη, 30 

καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις παρέξω τὴν σωτηρίαν τοῦτο γὰρ σημαίνει 

τὸ “ὁ ἕως ἐσχάτον τῆς γῆς καὶ πέρας ἐπιθήσω ταῖς πρὸς τοὺς 

πατέρας αὐτῶν γεγενημέναις μοι συνθήκαις τὴν γὰρ διαθήκην 
συνθήκην οἱ λοιποὶ ἡρμήνευσαν. 
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Ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον, καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον 
“ τοῦ κυρίου, 

9 φῷ Ἁ ᾽ὔ᾽ , 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦτο καὶ τούτους προθυμοτέρους ἐποίει" 
μ4 3 ’ . ’ 9 φ- ’ 4 Ά ’ 3 ὅταν ὀφειλόντων ἐκείνων ἀκοῦσαι πρότερον, αὐτοῖ τούτων ἀπο- 

’ “ ΩΣ λαύουσι" κἀκείνους μᾶλλον ἔδακνεν. 5 

Ἁ » ἡ Ψ φ [4 Α 

Καὶ ἐπίστευσαν, ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν 
’ 

αἰώνιον. 
“υ 9 “ὦ 7 4 ὔ ΦΦ κο [2 [ ΄ Ἂ 

Τοῖ αὐτοῖ. Τουτέστιν ἀφωρισμένοι τῷ Θεῷ" ὅρα πῶς δείκ 
᾿ ’ “ὦ 3 ’ 

γυσι τὸ τάχος τῆς ὠφελείας. 
ΔΙῚ ; Ἐ ΑΝ «.«.} ἢ 3) ᾿, 9. 9 δὴη λοῖ. 

ΔΥΜΟΥ. Επειῖ τὸ “ ἐπίστευσαν προαιρετικὴν ἐνέργειαν ἵν» 10 
ὍΝ; 9 "δ ς Ἁ ᾽ δ ες “ 39 

καὶ οὐκ οὐσιώδη ὁρμὴν, πεκιστενκέναι τοὺς ““ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι, 
3 ή 9 ,’ φῶ Α , 3 φ Ἵ 3 Φ ’ 

ἀνενεκτέον εἰς πρόγνωσιν Θεοῦ καὶ προορισμὸν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς νπό- 

στασιν οὐσιωδῶς κεκτημένην τοῦτο. 
Α 

ἘΝ ἀνεπιγτράφου. Προειρηκὼς τὸ “ ἐπίστευσαν" καὶ δεί τὸ 

αὐτοπροαίρετον τῶν ἀνθρώπων, ἐπήγαγε τὸ ““ ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι τς 
ΕἾ . Φ᾿ 

“ εἰς ζωὴν αἰώνιον" ἵνα ἡ τὸ ““ τεταγμένοι" ἀπὸ τῆς πίστεως" 
“᾿ ’ 

πιστεύσαντες φησὶ, καὶ εἰς τοῦτο τὸ τάγμα ἐλθόντες. 
4 Ἀμμωνίου. Ὥστε κατὰ μὲν πρόγνωσιν οἱ “ τεταγμένοι εἰς ξχὴν,ἢ 

Ἁ “Ὁ 

οὗτοι ἐπίστευσαν, πλὴν οἰκείᾳ γνώμῃ καὶ προαιρέσει" ἡ γὰρ τοῦ 
" “ἷΦ ον Ἁ ι] Θεοῦ πρόγνωσις οὐκ ἀναιρεῖ τῆς ἡμετέρας βουλήσεως τὸ αὐτεξού- 20 

σιον ὅπον πρὸ καταβολῆς κόσμον προορισθεὶς ὁ Παῦλος κατὰ 
Α “ ’ ’ὔ “ 3 Α Ν 3 3 ΄ 

τὴν τοῦ θείον πρόγνωσιν, σκεῦος ἐκλεκτὸν ἐσεσθαι, οὐκ ἐκ κοιλίας 
Ἁ Ν 4 8. ΝΛ 5 ’ ς ’ 3 Ν ν Α 

βῆητρος ἐτυχε τοῦτον, οὐδὲ ἐν γέα ἡλικιᾷς ἀλλα μετὰ προκοπὴν 
-. Ὅ Φ “ “ Α 

χρόνου, ὅτε εἶχεν ἑαντοῦ γνῶσιν καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ" καὶ κατὰ τὴν 
ἑαντοῦ γνώμην πρῴην βλάσφημος ὧν καὶ διώκτης, ὕστερον διὰ 25 

᾿ “9 ΩΣ 7 ᾽ Ἁ ᾿, 3 δῷ “φ 39 

τῆς τοῦ Ἰησοῦ χάριτος μετέγνω, φοβηθεὶς τὴν ἐν τῇ ὁδῷ ὀπτα- 
’ λ.«Ἁς4 ᾽ “Ὃ 3 “Φ 9 ᾽ Ἁ ’ ὝὕὉ 

σίαν, καὶ ἑκὼν πιστεύσας τῷ Ιησοῦ. εἰ δέ τις φησι διατί οὖν 
, φφ ϑῳ φῴ φῷ φῳ 

καὶ νῦν οὐ γίνεται φόβος τοῖς ἀπιστοῦσιν ἵνα μεταγνῶσιν, ἐκεῖνο 
ϑ, Καὶ 9 “- Ἅ 9 , “ 3 Ι  ΦᾳΕ. δ΄ 

λεκτέον" ὅτι οὐ πᾶς ἀνθρωπος ἐκφόβος μετανοεῖ" ἀλλ᾽ ὁ ἀγαθὴ 
φῶ ρῳ εν δῷ 

προαιρέσει ποιῶν θεοσεβεῖς πράξεις" ὑπὸ δὲ τῆς πκατροκαραδότον 39 
’ ᾽ὔ ᾿, δ -ΦΝΥ͂ » μ “Ὁ ᾿ Ἶ, 

πίστεως πλανώμενος παρὰ τὴν τοῦ ὄντως ἀληθοῦς γνῶσιν" οἷος ἦν 

Κορνήλιος, καὶ Παῦλος, καὶ Κλήμης" οἵτινες ἀφιλονείκως πιστεύ- 

8. δσ. Εσογϑ. ἰϑρ. δείξας. 
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σαγτες τῇ ἀληθῆ τῶν γραφῶν διδασκαλίᾳ ἐσώθησαν καὶ ταῦτα 
μ᾿ 3 ο-ΌὋἝ Κ΄ ’ ὄγτες ἐκ τῆς ἔξωθεν παιδείας. 

Α ’ ζω φ' ΤΩ 

Διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δι’ ὅλης τῆς 
᾽; χώρας. 

“ Ἁ “ ὅῳ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀντὶ τοῦ διεκομίζετο, ἀντὶ τοῦ οὐκς 

ἔστησαν μέχρι τοῦ ζήλου, ἀλλὰ καὶ ἔργα προσέθηκαν" ὅρα πάλιν 
διωκόμενοι πῶς ἕτερα κατασκευάζουσι μεγάλα' διὰ τοῦ ζήλου κατ- 

, ᾽ὔ 3 ᾿ Ἁ 4 νν 3 “Ὁ 

ἐσκεύαζον παρρησιάσασθαι αὑτοὺς καὶ εἰς τὰ εὔνη ἐλθεῖν. 

Οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας 
Ἁ ’᾽ Ν ΄ ’ 

τᾶς εὐσχήμονας, καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ το 
’ Α Ἁ “"“ 

ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν, καὶ 
3»-»γ ϑ Α 9. ἃ δι ς, 39 “ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

οτ:τ:.-τ Ἔ. ὦ ἔην Ψ ἦ ἢ ’ “ , : 
Τοῖ αὐτοῦ. Ὁρᾶς ὅσον ἤνυσαν ἐναντιούμενοι τῷ κηρύγματι 

3 “ 9 τω 

εἰς ὅσην αἰσχύνην τὰς γυναῖκας ἤγαγον. 
Ἀμμωνίου. “ Εὐσχήμονας᾽" λέγει τὰς πλουσίας" “ σεβομένας κ5 

δὲ οὐ τὰς πιστὰς λέγει, ἀλλὰ τὰς ᾿Ελληνίδας ἤτοι Ιουδαίας" πλὴν 

ὡς κάκιστοι καὶ μιμηταὶ τοῦ ἀρχεκάκου δαίμονος καὶ παραβάτου, 
διὰ τῶν γυναικῶν ἀποκλεῖσαι σπουδάζουσι τοῖς ἀνθρώποις τὴν ὁδὸν 

τῆς σωτηρίας" ὥσπερ κἀκεῖνος διὰ τῆς Εὔας ἀπέκλεισε πρὸς και- 

ρὸν τοῖς ἀνθρώποις τὸν παράδεισον, ὃν ὁ Θεὸς ᾿Ιησοῦς ἀνέωξε πάλιν 2ο 
τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς ἐκεῖ" 
κ, “᾿ 4. ὦ Ν ). ὦ Φ ’ ὧν πρῶτος εἰσῆλθε σὺν αὐτῷ ὁ λῃστής. 

Α Ἁ ξ““» διὰ 

Οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπὶ 
3 Ἁ 3. » 

αὐτοὺς ἦλθον εἰς ᾿Ικόνιον. 

Τοῖ Χνυσοστόμου. ᾿Ενταῦθα τὸ φοβερὸν λοιπὸν ἐποίουν, ὅπερ ας 
προσέταξεν ὁ Χριστός" “ἐὰν μή τις ὑμᾶς δέξηται, ἐκτινάξατε 

“ τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν. αὐτοὶ δὲ οὐχ ἁπλῶς τοῦτο ἐποίησαν' 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀπηλάθησαν παρ᾽ αὐτῶν. Καὶ πάλιν----ὃ γὰρ δοκεῖ 

εἶνα, ἀτιμίας τὸ πάντοθεν ἐλαύνεσθαι, τοῦτο τιμῆς ἡμῖν εἶναι φαί- 

νεται μεγίστης πρόξενον. 80 

Οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ Πνεύματος 
{ 

Αγίου. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Εδιώκοντο οἱ διδάσκαλοι, καὶ αὐτοὶ 

ἔχαιρον" εἶδες φύσιν εὐαγγελίον δύναμιν ἔχοντος πολλήν. Καὶ 
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πάλ;»---- Πάθος γὰρ διδασκάλου παρρησίαν οὐκ ἐκκόπκτει, προθυμό- 
τερον δὲ ποιεῖ τὸν μαθητήν. 

ΚΕΦ. ΚΑ. 
Ὅπως ἐν ᾿Ικονίῳ κηρύξαντες τὸν Χριστὸν, πολλῶν τε πιστευσάντων 

ἐδιώχθησαν οἱ ᾿Απόστολοι. 5 
[ά ἢ Α Ἁ 4 “. 

1 Ἐγένετο δὲ ἐν ᾿Ικονίῳ κατὰ τὸ αὑτὸ εἰσελθεῖν αὐὖ- 
Ν Ἁ φι σι 

τοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ λαλῆσαι 
Ψ Ψ Κ᾿ φ Γ κε ᾽’᾽ Ὶ 

οὕτως, ὦστε πιστεῦσαι ᾿Ιουδαίων τε καὶ Ελλήνων πολυ 

πλῆθος. 
Τοῦ αἰτοῦ. Πάλιν εἰς τὰς συναγωγὰς εἰσήεσαν ὅρα πῶς το 

,»,,΄κν» , ᾿ ἐς “ , 5. Ν νΔ » 
οὐκ ἐγένοντο δειλότεροι, εἵἴποντες, “ ὅτι στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 

ἐκ πολλῆς τῆς περιουσίας ὁμῶς ἀναιροῦσιν αὐτῶν τὴν ἀπολογίαν, 

“ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ “Ελλήνων πολὺ πλῆθος" εἰκὸς 

γὰρ αὐτοὺς ὡς καὶ πρὸς Ἕλληνας διαλέγεσθαι. 
ἣ ’ σι ’ ’ 

3 Οἱ δὲ ἀπειθήσαντες ᾿Ιουδαῖοι ἐπηγειραν καὶ ἐκάκω- ιὉ 
Ν 4 ξ᾿ σι , ζω σι 

σαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Κατὰ τὸ αὐτὸ λοιπὸν καὶ τὰ ἔθνη ἐπή- 
φ ᾽ 3 Ω 3 Λ, ’ 1 :] “ 3 φρο 3 

γείραν ὡς οὐκ ἀρκοῦντες αὑτοῖ" τί οὖν ἐκεῖθεν οὐκ ἐξῆλθον ; ου 
Α 3 7 3 4» “, ’᾽Ὅ γὰρ ἐδιώκοντο, ἀλλ᾽ ἐπολεμοῦντο μόνον. 
Τοῦ αὐτοῦ. Τουτέστι διέβαλλον τοὺς Ἀποστόλους" μυρία αὐ- 10 

“Ὃ ’ . ’ Υ̓ , 
τῶν κατηγόρησαν ἀπλάστους ὄντας κακούργως διέθηκαν. 

9 ’ 3Ψ ᾽’ Α Ψῳ “Ὃ Φ."5 Γ᾿ ἈΜΜΩΝΙΟΥ. ἐρ ον κατὰ τῶν πιστῶν" οἱ [ουδαῖοι συν- 

δυάξουσι! μετὰ Ἑλλήνων, ἥ ίνα καὶ ἐν τούτῳ ἘλΉ ΡΟ τὸ εἰρημένον 
«(εἴ ἐν Ἔσληδι ἱνατί τι ἐφρύαξαν ϑθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά ; 

καίτοι τῶν πιστῶν ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλούντων πανταχοῦ ἐν ταῖς 15 
ἐς 

λ».ρ , ᾿ “ " 3 ,» σ δ παραινέσεσι, καὶ λεγόντων “ ἄνδρες ἀδελφοί" οὕτω γὰρ καὶ ὁ 

Ψαλμὸς προεφήτευσε περὶ τοῦ Κυρίον, τὸ αὐτὸ ποιοῦντος καὶ λέ- 

γοντος ὡς ἐκ προσώπον τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ““ ἀπαγγελῶ τὸ 

“ ὄγομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου." 
ἃ 

4 Ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι 39 
2 αὶ ΄“ ’ Κ΄ὸ φ΄ι ᾽ φξι ᾽ ΝΥ 

ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, 
ἦ ὅᾷ δφι σι 

διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν 
αὐτῶν. 

ἢ συνδιάζουσ, (οὐ. 
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Τοῦ Χρνυσοστόμου. Τοῦτο ἐποίε, τὴν παρρησίαν μᾶλλον δὲ 

τὴν παρρησίαν ἐποίει ἡ αὐτῶν προθυμία᾽ διὰ τοῦτο μέχρι πολλοῦ 

σημεῖα οὐ ποιοῦσι" τὸ δὲ πιστεῦσαι τοὺς ἀκούοντας τῶν σημείων 
". ’ ὩΣ: ’ μ4 Ν “Ὁ φ "- “ ἦν συντελεῖ δέ τι καὶ ἡ παρρησία. ὅρα δὲ πῶς ἁπανταχοῦ τῷ 

“ῇἝ 2 δ 

Θεῷ ἀνατιθέασι τὸ πᾶν. ς 
3 ’ 4 ἃ ω] “" ἤ , 

4 Ἔσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως" καὶ οἱ μὲν ἦσαν 
.Ὶ ξσι Α ζω 

συν τοῖς Ιουδαίοις, οἱ δὲ σὺν τοῖς ᾿Αποστόλοις. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐ μικρὸν τοῦτο σχισθῆναι" τοῦτο ἦν ὃ 

ἔλεγεν ὃ Χριστὸς, ““ οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν." 
ε ΄κ σι 

5. ὩΩὩς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ ᾿Ιουδαίων σὺν το 
“.. ΜΓ ζω κι 

τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτοὺς, 
᾽ 4 ’ ἴω συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας, 

, δ " . , ,». α,. 4 7 Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον, κἀκεῖ ἦσαν 
ὔ 

εὐαγγελιζόμενοι. 

Τοῖ αττοῦ. Πάλιν ὥσπερ ἐπίτηδες ἐκτεῖναι βουλόμενοι τὸ 15 

κήρυγμα, μετὰ τὸ αὐξηθῆναι πάλιν αὐτοὺς ἐξάγουσιν' ὅρα παντα- 
“ δ ἈΝ ’ : ᾽ 3 , Ἁ ’ χοῦ τοὺς διωγμοὺς μεγάλα ἐργαζομένους ἀγαθὰ, καὶ τοὺς διώκον.- 

ς “ ᾽ὔ ’ , 3 ’ τας ἡττῶντας, τούς τε διωκομένους λαμπροτέρους ἀποφαίνοντας" 
94 ΔᾺ Α ἢ ᾿ “ “ , Ν ν. , 
ἑλθὼν γὰρ ἐν Λύστροις ποιεῖ θαῦμα μέγα, τὸν χωλὸν ἀναστήσας, 

Α 

καὶ “Ξ μεγάλη τῇ φωνῇ." 240 
.] μ 7 ᾽ Ἵ τῇ φ Ἢ ἤ 2 Ὕ ΕἾ 4. ὃ6δ ὦα ᾽ὔ ἈΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΟΥ. Οὐδὲν οὖν ἄτοπον εἰ οἱ ἅγιοι φεύ- 

γουσι τοὺς ἐπιβονλεύειν αὐτοὺς μέλλοντας" καὶ οὐ δοκοῦσιν ἐκ 
᾽ , ,͵Ν ω ᾽ὕ ’ μ , ιυ τούτου δραπετεύειν τὸν ἀπὸ τοῦ μαρτυρίον πόλεμον ἐνβάσανον". 

τοῦτο δέ μοι σεσημείωται διὰ τοὺς μεμψαμένους Ἀρειανοὺς τὸν 
Μ φο μέγαν ᾿Αθανάσιον ἐν τῇ πίστει φεύγοντα, καὶ μὴ ἐκδιδόντα ἑαντὸν ας 
δῦ “ 3 , “ 393 ἢ 

τοῖς Ἀρειανοῖς εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτον. 

ΚΕΦ. ΚΒ. 
Περὶ τοῦ ἐν Λύστροις ἐκ γενετῆς χωλοῦ ἰαθέντος διὰ τῶν ᾿Αποστόλων᾽ διό- 

περ εἶναί τε θεοὶ καὶ παρεῖναιΧ ἔδοξαν τοῖς ἐγχωρίοις. ἔνθα δὴ καὶ μετ- 
ἔπειτα λιθάζεται ὁ Παῦλος παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων. 30 

’ Γ] “ σι δ Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκά- 
Ἁ ᾽ ’ Ἁ ᾽ ζω. δ 94. 2 

Ὁ, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὑτοῦ. ὃς οὐδέποτε 
,ὔ “. σ΄ 

ϑπεριότάτησεν. οὗτος ἤκουσε τοῦ Παύλου λαλοῦντος" ὃς 
2 Φ ΄΄ φ ΦᾺ “ ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι, 

ἃ δῖς, Σ μανῆναι: (οι. Υ ἀστυγ, ᾿Ιουδαίων (Εσιπ). ’ 

Ἡ ἢ . 
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4 ’ὕ σι δὰ 4 ’ ᾿ ΔΛ » 7Κ δ᾿ 

Ιοεἶπε μεγαλῃ τῇ φωνῇ" σοὶ λέγω ἐν τῷ ονόματι τοῦ 
φι ᾽’ Ἁ ’ 3 [ 

Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθὸς. 
«Ψ ,“᾿ ου σ Ὶ 

Τοὶ Χρνισοστόμου. Διατί ““ μεγάλη τῇ φωνὴ .᾿) ὥστε τοὺς 
«ὦ δῳ - ΄ῳ ΒΒ. ὄχλους πιστεῦσαι. ὅρα δὲ προσεῖχε, φησὶ, τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ 

τοῦ Παὐλον. εἶδες φιλοσοφίαν ; οὐδὲν ἀπὸ τῆς χωλίας πρὸς τὴν ς 

σχολὴν τῆς ἀκροάσεως παρεβλάβη" “ὃς ἀτενίσας αὐτῷ," φησὶ, 
ες Ἃ Νὴ κ4 ᾽ ΝΥ φῳ “ .ω᾽ 2 3 Ψω φω - 

καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι" ἡδὲι, ὠκειοῦτο τῇ προ 
“ ’ 4 Ν “Ὁ ΨΥ 4 ’ Ι ’ 9 

αἱρέσει" καίτοι ἐπὶ τῶν ἄλλων τοὐναντίον γέγονε᾽ πρότερον ἰῶμε- 
δ , , δ . ἌἜΞ ΞΕ: ν »ὕ 

νοι τὰ σώματα, τότε τὰς ψνχὰς ἐθεραπεύοντο᾽ οὗτος δὲ οὐχ 

οὕτως. ἐμεὶ δοκεῖ εἰς τὴν ψνχὴν τὴν αὐτοῦ ἰδεῖν τὸν Παῦλον. ιο 

Ἡ τοῦ ἰωμένον πίστις σὺν τῇ τοῦ δικαίου εὐχῇ ἀνύει τὸ στου- 

δαζόμιενον. σημειωτέον δὲ ὅτι δ᾽ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ὡς θεῖον 

ἐχὼν ἐν ἑαυτῷ πνεῦμα, ὁρᾶ τὰ ἐν καρδίᾳ, διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν 
φ φ. ᾽ ’ὔ 

εαυτῷ [Πνεύματος φωταγωγούμενος. 

᾿σ ᾽ν 4 ἱ Καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει. ι3 
φω ζω Φω ν᾽ ὅῳ Ἁ 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τεκμήριον τῆς ὑγείας τῆς αληθοῦς τὸ 

ἄλλεσθαι. 

Ψ ΑΥ̓ ᾽ ἂ ) [ σι 3 “«᾿ Α 

τι: Οἱ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησε Παῦλος, ἐπῆραν τὴν 
Ἁ 8. «{ι ᾿ [4 

φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, 
Τοῦ αὐτοῦ, Ἀλλ᾽ οὐκ ἦν τοῦτο οὐδέπω δῆλον τῇ γὰρ οἰκείᾳ το 

3 ’ “ ἐφθέγγοντο φωνῇ, “ λέγοντες ὅτι οἱ Θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατ- 
“᾽ “ Ὁ Α 

“ς ἔβησαν πρὸς ἡμᾶς." διὰ τοῦτο οὐδὲν αὐτοῖς ἔλεγον" ἐπειδὴ δὲ 
δ , Ν ’ ΄ ᾿ , , ν.,φ“ω», ,» ἰδόντες τὰ στέμματα, τότε ἐξελθόντες διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αντῶν. 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---ΞὍρα καὶ τῶν ἐθνῶν τὴν ἀφέλειαν καὶ τῶν ᾿]ου- 

δαίων τὴν κακουργίαν δ ἔργων ἀπεδείκνυντο ὅτι ἄξιοι ἦσαν 19 
3 ͵ ὸ Υ͂ 3. ἘΠῚ 4. ἈΝ ΄ Ρ ὃ ς Ν ς " 
ἀκούειν" οὕτως ἐτίμων αὐτοὺς ἀπὸ σημείων μόνων οἱ μὲν ὡς θεοὺς 

’ “ “υ 
ἐτίμων, οἱ δὲ ὡς λυμεῶνας ἐδίωκον, καὶ οὐ προσέκοπτον τῷ κη- 

᾽ 

ρύγματι" ἀλλὰ τί φασιν ; “ οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβη- 
΄ῳ ων ’ 

“ς σαν πρὸς ἡμᾶς" ᾿Ιουδαῖοι δὲ ἐσκανδαλίζοντο᾽ ἐπειδὴ οὐκ ὠνό- 
λ  γ 4 “ςχτ39 ΠῚ --ὦυκΝ Ν “ 4. δὰ διὰ μᾶσε καὶ εἰπεν, ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ ἔγειρε καὶ στῆθι ὀρθὸς, δια 30 

τοῦτο ὑπέλαβον αὐτὸν θεὸν εἶναι καὶ οὐ διάκονον θεοῦ" ἦν δὲ πρῶ- 
, ’ὔ “Ὁ - 

τὸν τὸν λόγον κηρύσσων αὐτῷ, καὶ τότε εἶπεν ἀνάστηθι" διὰ 
“ 4 “ 8. “(ὦ ,ὔ . ἔς )ς “Ὁ φ -«ἅ - τοῦτο ἐπανορθοῦται αὐτῷ λέγων" “Ἢ καὶ ἡμεῖς ὁμοιοκαθεῖς ἐσμὲν 

ἐς ε ὑ Υ 2) , ᾳ« ὄφ..υ 

ὑμῖν ἄνθρωποι, καὶ τὰ ἑξῆς. 

΄“. Ἂ 

. 
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ε με ὔ 3 ΄ [2 4 ε “ 

Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς 
’ - ΄ ’ ν , σι ς ω 

᾿Ιξέκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν, Δία, τὸν δὲ Παῦλον, “Ἑρμῆν, 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐμοὶ δοκεῖ ἀπὸ τῆς ὄψεως ἀξιοπρεκὴς 

Υγ ς ,ὕ 3 κε Δ.» 3 ᾽ὔ 9 "Ν εἶναι ὁ Βαρνάβας. οὐ μικρὸς οὗτος πειρασμὸς ἐξ ἀμετρίας" ἀλλὰ 

καὶ ἐντεῦθεν τῶν Αποστόλων ἡ ἀρετὴ δείκνυται, πῶς πανταχοῦ 5 

πάντα ἀνατίθεασι τῷ Θεῷ. 

Τοῖ δὐτοῖ. Εἶδες πῶς ἔθος τοῖς "Ελλησιν ἀπὸ ἀνθρώπων θεοὺς 
“- 4 Υ͂ , , ἐ ’ , " 

ποιεῖν ὥστε ὅταν λέγουσι, πόθεν ἢ εἰδωλολατρία ; μάνθανε τὴν 
» “ Ν . }ὔ , " 3. 7 » ,, 
ἀρχήν οὕτω καὶ τοὺς Αποστόλους ἐξ ἀνθρώπων ἐποίουν θεούς 
᾿ λό 7 2 ’ " Α 3 Α νν 3939. 9 

οὑτῶ καὶ ὅ διάβολος ἐφιλονείκησε παρὰ τὴν ἀρχὴν τὴν ἀσέβειαν το 
9 “ ᾽ὔ ἐς ΝΜ ς [42] : Α ’ 9 4 εἰσαγεῖν, λέγων, “ ἔσεσθε ὡς θεοί." καὶ ἐπειδὴ τότε οὐκ ἴσχυσεν, 

ὕστερον ἐπιχειρεῖ πανταχοῦ φιλονεικῶν τὴν πολυθεΐαν εἰσαγαγεῖν. 
9 ᾽ 9 σῳ 3 4 Α , φ ᾽ 

Αμμονιοτ. Ἔν τοῖς ἀναγραψαμένοις τὰς παλαιᾶς ἱστορίας 
ε», Ν ς Ν » ᾺἈἍ  ε Ἁ ᾿ “ , ς 

εὑρίσκεις, ὅτι ὁ Ζεὺς ἄνθρωπος ὧν ἑαυτὸν ἐθεοποίησε, λέγων ἑαυ- 

τὸν εἶναι θεόν ὡς καὶ πολλοὶ τῶν Ῥωμαίων βασιλεῖς καὶ Μακε- ᾿ς 
δόνων ἐχρηματίζον θεοί" διὸ οὐ χρὴ ἀπιστεῖν τοῖς πάλαι λεχθεῖσι 

λῚ 

περὶ τούτου, ὅτε ἠπατήθησαν τινὲς καὶ ὠνόμασαν τινὰς θεούς" 

ὅχον γε καὶ οὗτοι ἠπατήθησαν εἰς τὸν Βαρνάβαν καὶ Παῦλον" 

καὶ ὀπίσω δέ ἐστι τοῦτο σημειώσασθαι ἐπὶ Σίμωνος τοῦ μάγου, ὃν 
Ἵ “ ΄ Ν 4 φ᾿ “ ’ Α ᾽; ἃ ἐν τῇ Σαμαρείᾳ ἔλεγον τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν τὴν μεγάλην" οὺς λο 
9 ζ2 Ω͂ Ἁ ΣΦΕ: ’ ς Ἁ ὔ δπιστομίζοντες, ἅμα δὲ καὶ ἡρέμα διδάσκοντες, οἷ περὶ Βαρνάβαν 
ἔλεγον, ““ Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε"" ὃ οὖν φαινόμεθα καὶ ψηλα- 

φώμεθα, οὐκ ἐσμὲν θεοὶ ἀλλὰ ἄνθρωποι" μόνον δὲ ἐπὶ τοῦ Ἰησοῦ 
τοῦτο γέγονεν" ὃς ἣν Θεὸς καὶ ἄνθρωπος ἐν ταντῷ, κατὰ τὸν τῆς 

ἑνώσεως λόγον ὧδε δὲ ψιλοὶ ἦσαν ἄνθρωποι, διὰ Πνεύματος θείον ἃς 

τερατουργοῦντες. 

4 . ’ οι “ 4 
11. Ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου. ὅ τε ἱερεὺς 

“ Α, “κ᾿ ἃ “ “ ὔ τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως, ταύρους καὶ στέμ- 
353. αὶ ν “᾿ 2. Ὁ Ἁ ““,ἫὋὯΟῸ 2 

ματα ἔπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε 
’ 

θυειν. 30 

Τοῖ Χρυσοστόμου Εἰς ΤῊΝ πρὸς ῬΩΜΑΙΟῪΣ ἙΡΜΗΝΕΙ͂ΑΝ 

δότος α΄. Εἰ γάρ που δημηγορίας ἦν καιρὸς, αὐτῷ πανταχοῦ 

καρεχώρουν' διὸ καὶ Ἑρμῆς εἶναι ἐνομίζετο παρὰ τοῖς ἀπιστοῖς, 

διὰ τὸ τοῦ λόγον κατάρχειν. 
η ἢ 2 
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[ἐ ΄ σι 

14 Ἀκούσαντες δὲ οἱ ᾿Ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος 
’ ΄΄, ξ 4 

διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν, ἐξεπήδησαν εἰς τὸν 
Υ [4 4 ’ 

ὄχλον, κράζοντες καὶ λέγοντες, 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα αὐτοὺς πανταχοῦ δόξης καθαρούς" 

οὐ μόνον μὴ ἐφιεμένους, ἀλλὰ καὶ διδομένην ἀποκρονομένους" ὥσ- 5 

περ καὶ Πέτρος ἔλεγε, “ τί ἡμῖν ἀτενίζετε, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ 

“εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν" καὶ οὗτοι τὸ αὐτὸ 
’ ,. ᾽ 4, ὅ [52 ’ ᾿ ’ ᾿ 

φησί. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα--ΞΟρα πάντα μετὰ σφοδρότητος τοὺς 

Ἀποστόλους ποιοῦντας" διέρρηξαν τὰ ἱμάτια" ἐξεπήδησαν" ἔκραξαν' 

πάντα ἀπὸ διαθέσεως ψνχῆς ἀποστρεφομένης τὰ γενόμενα. πέν- τὸ 

θος γὰρ ἦν οὕτως" πένθος ἀπαραμύθητον᾽ εἴγε ἔμελλον θεοὶ νομί- 
ζεσθαι, καὶ εἰδωλολατρίαν εἰσάγειν, ἣν ἦλθον καταλῦσαι" καὶ 

τοῦτο τοῦ διαβόλου ἦν κατασκεύασμα, ἀλλ᾽ οὐκ ἴσχυσε. Καὶ 
πάλιν----Πρώτῃ ὄψε ἔσληξαν αὐτοὺς, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια ρώτῃ ὄψει κατέπληξαν αὐτοὺς, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτ 

39 “ “ Λ, “ φ σῷ “«ὦὠ259 ΄ 2." « Τ “ αὐτῶν' τοῦτο καὶ Ιησοῦς ὁ τοῦ Νανῆ ῤουέμ ἐπὶ τῇ Ἴττῃ τοῦ 15 
“ ᾽ὔ 3 “ φῷ ὅω 

λαοῦ. μὴ τοίγυν νομίσης ἀνάξιον αὐτῶν εἰναι" τοῦτο καὶ τῆς εὑ- 
, »..“ » ἃ κ Ν Ν ’ ᾿ς: »ξ,ὶ 5» σταθείας αὐτῶν οὐκ ἂν ἄλλως ἔπανον τὴν τοσαύτην ὁρμήν οὐκ 

ἄν ἄλλως τὴν πυρὰν ἔσβεσαν. ὅταν οὖν τι δέη τῶν δεόντων γενέσθαι, 

μηδὲν παραιτώμεθα" εἰ γὰρ καὶ μετὰ ταῦτα καὶ μόλις ἔπεισαν" εἰ 

μὴ οὕτως εἰργάσαντο, τί οὖν ἂν ἐγένετο; εἰ μὴ γὰρ οὕτως ἐποί- 20 
ἤσαν, ἐνομίσθησαν ἂν ταπεινοφρονεῖν, καὶ μᾶλλον ἐφίεσθαι τῆς 

τιμῆς. 

Κτρίλλου. Ἔθος ἐστὶν Ἰουδαίοις ἐπὶ ταῖς κατὰ Θεοῦ δυσφη- 
’ ᾽ Δ ὁ, Ἁ “ Φ “. 9 ΦᾺ φ , μίαις περιρήγνυναι τὰ ἱμάτια. καὶ γοῦν ὁ Καϊάφας, Ὑἱὸν ἑαυτὸν 
[ω “« ᾽ὔ “ [ο “ Ν 9 ὦ, 

τοῦ Θεοῦ λέγοντος τοῦ Χριστοῦ, περιέρρηξε τὴν ἐσθῆτα, διακεκρα-- ᾿ς 
[4 Ἁ ᾽ ἐς 3 ὔ 3) ’Ὅ Α, “ δ ς ’ 

γώς τε καὶ λέγων, “ ἐδυσφήμησε." δεδράκασι δὲ τοῦτο καὶ οἱ θεσπέ- 

σιοι μαθηταὶ Παῦλός τε καὶ Βάρναβας. γεγόνασι μὲν ἐν Λυκαονίᾳ" 
μὴ δ" ’ τῷ 9 [4 “ ᾽ὔ » , Ν 
ἐπειδὴ δέ τινα τῶν ἠρρωστηκοτῶν τον πάθους ἀπήλλαττον, και 

’ Κ -Φφ-Ξὃὃ » ἃ “Φ ᾽ Ν 9 “Ὁ "Ὁ 
παράδοξον ἣν τοῖς ὁρῶσι τὸ χρῆμα, θύειν ἤθελον αὐτοῖς τῆς θεοση- 

μείας οἱ θεωροί: ἔφασκον γὰρ ““ οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις ἦλθον 30 

“ὁ πρὸς ἡμᾶς" ἐκάλουν δὲ τὸν μὲν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον 

“Ἑρμῆν, ὅτι αὐτὸς ἦν, φησὶν, “ ὃ ἡγούμενος τοῦ λόγου." ἐπειδὴ δὲ 
δ ’ “ ’ .δὃ, ς “ τὸ δρώμενον δυσφημία τις ἦν, διέρρηξαν τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν, παρα- 

δόσεσι ἸἸουδαϊκαῖς καὶ ἐγγράφοις ἔθεσιν ἀκολουθοῦντες" ἔτι δια- 
᾽ νν δ 9 Ἅ . ,ὔ ΑΛ } 9 τῷ Ἁ 

βέβληται τὸ ἔθος, ὡς οὐκ ὃν ἐκ νόμον καὶ ἀνόνητον παντελῶς" καὶ 1: 
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γοῦν ἔφη πρὸς ̓ Ιουδαίους ὁ τῶν ὅλων Θεὸς, πλαττομένους τὰ τοιάδε, 
Α ΩΝ Φ “ 9 ᾽’ 9 δῷ δ. {ς5 ᾽ 

καὶ τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας ἀποφοιτῶντας μακράν" ““ ἐπιστρέψατε 
ες ’ Η . [2 “υ δι Φόὁό οο 3 ’ .Ὶ “ Ἁ 

πρὸς με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν, ἐν νηστείᾳ και κλαυθμῷ καὶ 
ἐε 9 “ Ἁ ’ 4 δί Φ ὦ» . Α Λ 4 ᾽ 

ἐν κοπετῷ᾽ καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, καὶ μὴ τὰ ἱμάτια 

“ ὑμῶν." 6 
ΜΝ κι ἴω ς σι ζω. 

Ι5. Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς 
2 Α ξφξδ κ“ ΝΝ ςφ.. « 8 ἃ ὔ 

ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων 
“ ’ Σ) ’ 2. ἃ ᾿ φΚᾺ ἂ 2 Ι, τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ Θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησε 

ΝΥ » 4 γ Ά σι 4 ᾿ ’ ᾿ν ’ 

τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γὴν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶντα 

τὰ ἐν αὐτοῖς" 1ο 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἄνθρωποι μὲν ἐσμὲν, φησὶ, τούτων δὲ μεί- 
: “ δ , καὶ .. ἊΝ .. 5 ᾿ , 5,44“ ζους᾽ ταῦτα γὰρ νεκρά. ὅρα αὐτοὺς οὐκ ἀνατρέποντας μόνον, ἀλλὰ 

᾿ , Ἴ0.Ν “: ,ὕ Π καὶ διδάσκοντας" οὐδὲν περὶ ἀοράτων φθεγγομένους. 
ἃ ω ’Ὄ “ " ’ Ἁ ιό6 Ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς, εἴασε πάντα τὰ 

“ Κι σι “ 

ἐθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν' 15 
Τοῦ αἰτοῖ. Διατί δὲ εἴασεν, οὐκέτι φησί τέως γὰρ πρὸς τὸ 

κατεπεῖγον ἵσταται" οὐδαμοῦ τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα τιθείς. 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΕΚ ΤΗ͂Σ πΡὸΣ Αμμόνιον ἐπιστολῆς. Καὶ γὰρ οὐκ 
39. ». ς ν 2. ,ον [ , 3 ς δῷ “ » “Ψ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ὁ Θεὸς ἐν ἑκαστὴ γενεᾷ, τὰ ποδηγοῦντα 

τοὺς ἀνθρώπους πρὸς δικαιοσύνην ἐπιτελῶν" τὸ γὰρ αὐτεξούσιον οὐ 2ο 
’ Ἂν ΄ 3 4 [ή Α , ᾽ 

βιαζόμενος, εἴασεν πάντας ἀνθρώπους πορεύεσθαι κατὰ τὸ σφίσι 

δοκοῦν αὐτὸς δὲ ἐκεῖνα διαπαντὸς ἐνήργει τὰ δι’ ὧν ἐνῆν λογικοὺς 

ὄντας αὐτοὺς τὸν δημιουργὸν ἐννοεῖν. 
’ὔ ““ » ζω » 

17) ΚΚαίτοιγε οὐκ ἀμάρτυρον ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν, οὐ- 
[2 σε Ά ᾿ .Ὶ ἤ 

ρανοθεν ὑμῖν ὕετους διδοὺς καὶ καίρους καρποφόορους, ᾿ς 
3 σι ΄- ’ Α Ἷ φ σε 

ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα οὐ βούλεται τὴν κατηγορίαν αὐτῶν 

αὐξῆσαι, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸ πᾶν ἄγει ἢ αὐτοὺς ἐκεί- 

νους ἔμαθον γὰρ ὅτι οὔχ οὕτως σπουδάζειν δεῖ ἄξιόν τι εἰπεῖν 

περὶ Θεοῦ, ὡς τὸ τοῖς ἀκούουσιν ὠφέλιμον. ὅρα πῶς λανθανόντως 30 
λ ΄ “ νι «4 9 “ , ἡ» 3 Ν 34.493 τὴν κατηγορίαν ποιεῖται" καὶ μὴν εἰ τοῦτο ἐποίει, οὐκ εἴασεν, ἀλλ 

“ὦ σῳ τῳ Ἁ 9 ἔδει κολασθῆναι αὐτούς" ἀλλ᾽ οὐ λέγει τοῦτο φανερῶς. Καὶ μετ 
[ 4. “ 

ὀλίγα----Μάρτυρας αὐτοὺς λέγει τοὺς ἐνιαυσιαίους ὑετούς" ὦ τῆς 
“ “« 3 “- ᾿"ὦ 3 “ῳ σ ’ ΝΟ» 4 μανίας τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς" εἰς δῆμον οὕτω τιμήσαντα τοὺς Ἀποστό- 
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λους ἐτόλμησαν ἐμβῆναι, καὶ λιθάσαι τὸν Παῦλον καὶ ἕξω τῆς 

πόλεως, δεδοικότες ἐκείνους, ὦ τῆς μανίας, ἔσυρον, νομίσαντες αὐ- 

τὸν τεθνάναι. 
σι ’᾽ ’᾽ Ἁ 

18 ΚΚζαὶ ταῦτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους 
΄ὰ Ἁ ’᾽Ὅ 3 ζω 3 Ν ὔ Ψ ᾿ δ. 

τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς, ἀλλᾶ πορεύεσθαι ἕκαστον εἰς τα 5 
Ν .Φ ἐδια 

[οὴ ’ Ν “ ’ 3 ’ .. ἢ.» 
Το ἌΣ ΣΘΣΕΟΜΟΥ, Και τούτῳ μάλιστα ἐδαυμάσθησαν᾽ ὁρᾶς 

, Ω ’ 

ὅτι πρὸς τοῦτο ἵσταντο, ὥστε ἀνάτρεψαι τὴν μανίαν ἐκείνην. 

Ἀμμωνίου. Ὅρα τὸ ἄτυφον καὶ ἀκενόδοξον τῶν ἁγίων" ὅτι 

οὔτε θεοὶ ἠξιώθησαν κληθῆναι τῶν ἐθνῶν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἐταπείνουν το 
᾽ὔ ἐέ Δ ςἘ 3. [ φ“᾿ 3 δ Φ)7}᾽ οω ἮΝ .᾽ Ὰ, “ λέγοντες, “ καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι" διὰ τῆς 

᾽ὔ [} ““- φ ᾽ 

ταπεινοφροσύνης νψοῦντες εαντους. 
σ΄ [4 σ᾿ 

19 Διατριβόντων δὲ αὐτῶν καὶ διδασκόντων, ἐπῆλθον οἱ 

ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ ᾿Ικονίου ᾿Ιουδαῖοι, καὶ διαλεγομένων 
[φὸ ’ ᾿ {2 “ 

αὐτῶν παρρησίᾳ, ἀνέπεισαν τοὺς ὄχλους, ἀποστῆναι ἀπ᾽ 15 
κ΄“ ᾿ , ’, 

αὐτῶν᾽ λέγοντες, ὅτι οὐδὲν ἀληθὲς λέγουσιν, ἀλλὰ 
’ ’ 

πάντα Ψεύδονται. 
Τοῦ Χρυσοστόμονι. Ὄντως διαβόλον τέκνα, οὐκ ἐν ταῖς πό- 

λεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔξω τούτων ταῦτα ποιοῦντες" καὶ τοσαύτην 
’ Ν ΩΝ Ἁ ᾽ 4 4» ’ “ ποιούμενοι σπουδὴν καθελεῖν τὸ κήρυγμα, ὅσην οἱ Ἀπόστολοι στῇ-- 20 

σαι ἠπείγοντο. 
4 “κ- ΓΥ δι 

Καὶ λιθοβολήσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς 
4, 

πόλεως, νομίσαντες αὐτὸν τεθνηκέναι. 
ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου" 

“ἡ γὰρ δύυραμίς μον ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται." μεῖζον τοῦτο τοῦ 15 

Τοῖ αἰτοῦ. Ἐνταῦθα πληροῦται τὸ “ 

τὸν χωλὸν ἐγεῖραι" οἱ μὲν οὖν ἐθνικοὶ ὡς θεοὺς ἐνόμιζον, οὗτοι δὲ 
ἔσ ὕρον. 

Ὧο Κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν, ἀναστὰς εἰσ- 
ὅϑῳ , ξ΄οΖὦ ΄σ΄ὰ ᾿ Κ᾿ 

ἦλθεν εἰς τὴν πόλιν" καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε σὺν τῷ 
’ [4 Ν ι Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν 3. 

3 [4 νΝ ’ ε Ἁ ἐέἐ ἢ 4 ᾿ 

ἐκείνην, καὶ εὐσαντες ἱκανους, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 
’ ’ Λύστραν, καὶ εἰς ἼἼκονιον, καὶ εἰς ᾿Αντιοχειαν" 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁρᾶς προθυμίαν" ὁρᾶς ζεόντα καὶ πεπυρώμενον' 
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εἰς αὐτὴν πάλιν τὴν πόλιν εἰσῆλθεν ὥστε δειχθῆναι ὅτι εἴπον καὶ 
{ ΄ Α , , ’ ’ - Ἁ , , “Ὁ 

ὑπεχώρει, διὰ τὸ τὸν λόγον κατεσπαρκέναι, καὶ διὰ τὸ μὴ δεῖν 

ἐκκαίειν αὐτῶν τὸν θυμὸν, ταῦτα τῶν σημείων οὐχ ἥττονα λαμ- 
’ . 4 .: ΄σ. ’ ὔ , “ 4 

προτέρους ἐποίει, καὶ μᾶλλον χαίρειν παρεσκεύαζεν. οὐδαμοῦ δὲ 
’ Ψ φ ’ 0} ’ μ Ω 9 ’ 4 4 “ 

λέγει ὅτι ὑπέστρεψαν, χαίροντες ὅτι σημεῖα ἐποίησαν, ἀλλ᾽ ὅτι 5 
4 ’ φ:»" “«ζζ 3 ἢ 9 φῳ : . “ . “ 

ἠξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι" καὶ τοῦτο παρὰ τοῦ 
ὦ ἐδ ὃ ̓ ,ὔ ἐς ᾿, ’ 4 Α ὃ ’ 

Χριστοῦ ἐδιδάσκοντο λέγοντος, “ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ δαιμόνια 
-«φδ. ες  ,.,,) ε - ΥΧ , ν »ἦ Ν μά 3 νι Α4 

ὑμῖν ὑπακούει" ἡ γὰρ ὄντως χαρὰ καὶ εἰλικρινὴς αὐτὴ ἐστί τὸ 

πάσχειν τι διὰ τὸν Χριστόν. 
“ Ν Ν ζω δι ᾿Επιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακα- το 

σι ’ “" ’ [2 Α ΄“ 

λοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ, ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων 
“4ἐ “- ΄ι Ἁ ζω ζω. 

δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 
Τοῦ Χρισοστόμου. Τοῦτο ἐλεγον᾽ τοῦτο ἐδείκνυον ἐπιτη- 

δείως δὲ γίεται οὐ διὰ τῶν Ἀποστόλων μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν 

μαθητῶν, ἵνα μάθωσιν ἐκ προοιμίων εὐθέως καὶ τοῦ κηρύγματος τ 

τὴν δύναμων, καὶ ὅτι καὶ αὐτοὺς τοιαῦτα δεῖ πάσχειν' ἵνα γενναίως 
στῶσι, μὴ μόνον πρὸς τὰ σημεῖα κεχηνότες, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον 

πρὸς τοὺς πειρασμούς. 
3 ᾽ὔ Ψ “ Ν , , 4 “ 9 

Αμμονίου. “Ὅρα ὅτι ἄνευ κόπον καὶ μόχθου πολλοῦ οὐ δικαι- 
κω ’ὔ Ν Ἁ Α “4 Ἁ , 9 λ. " ’ὔ 

ουταῖ τις" στενὴν γὰρ διὰ τοῦτο καὶ τεθδλιμμεένην, ἀντι τοῦ θλί- 2ο 
δ , Ὁ φ ’ " ’ σῷ 3 - 2 

Ψψεως μεστὴν, ἐκάλεσεν ὁ Κύριος Τὴν πυλὴν τῆς εἰσόδου τῆς εἰς 

βασιλείαν ἀγούσης" οὐχ ἁπλῶς δὲ οἰαδήποτε θλίψις ἄγει εἰς 
’ 9 3. Φ ἢ Ν 9 ν ΄ 4 ἣ ΩΣ φΦ βασιλείαν, ἀλλ᾽ ἡ διὰ τὴν εἰς Θεὸν πίστιν. ὅρα γὰρ πῶς οἱ μα- 

θηταὶ ἐν πρώτοις παρήγγελλον ἐπιμένειν τῇ εἰς Χριστὸν πίστει; 

ἧς ἄνευ σωθῆναι ἀδύνατον, κἂν διὰ πολλῶν τις θλίψεων παρέλθῃ. 45 
ΗΞΞ.: “ὦ “ Ν Ν 2» ΄: ἡ 3 ις.:,, ἢ Ἁ 

εἰ γὰρ τοῦτο ἦν, πᾶς ἄνθρωπος σχεδὸν εἰπεῖν ἐδικαιοῦτο ὅτι τὸ 
ον ων ΄“ὥ 99 Α πλεῖστον τῆς ζωῆς αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος" καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

πᾶσα ψυχὴ εἰς πόνον, καὶ πᾶσα κεφαλὴ εἰς λύπην ἀδύνατον 

γὰρ μὴ λυπεῖσθαι ἄνθρωπον, ἣ διὰ τὰ μάταια τοῦ κόσμου, ἢ διὰ 
᾿ “ τὸν Θεόν" ἀλλὰ τὴν μὲν τοῦ βίον λύπην, διαδέχεται δάκρυον 30 

᾽ 

ἀκατάπαυστον" τὴν δὲ κατὰ Θεὲν, εὐφροσύνη καὶ χαρά" ὅπουγε 
Ἁ φ φῳ ΨΦ φω 2 καὶ ἐν τῷ νῦν βίῳ ἀρραβῶνα τῆς τοιαύτης δωρεᾶς λαμβάνοντες, 

ως ὃ Α Υ̓ .ς ἢ ᾽ Ρ νυ.» δ ἀγεκδιήγητον χαρὰν ἔχουσιν οἱ οὕτως λυπούμενοι" καὶ νῦν τὰ 

ἃ ὑπέστρεψε (οἀ. 
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σπέρματα ἐν κλανθμῷ καταβάλλοντες, τοὺς καρποὺς ἐν ἀγαλ- 
λιάσει μετὰ τὴν ἔνθεν ἐκδημίαν ἀπολαμβάνουσιν αὕτη ἐστὶν ἡ 
4 9 ’ ἐ Ἁ , “Ὁ  ᾿ ᾽ δ“. 

ἔντρομος ἀγαλλίασις, ἡ κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον γινομένη τῇ 

423 Χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυ- 5 

τέρους, προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς 
τῷ Κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ἄλλη παραμνυθία' καὶ νηστεύειν ἐδίδα- 
σκὸν ἐν τοῖς πειρασμοῖς, καὶ μετὰ νηστειῶν αἱ χειροτονίαι" νη- 

’ὔ ᾿ 7 ΩΝ [ ’ “ 9 ὔ 4 

στεία τὸ καθάρσιον τῶν ἡμετέρων ψυχῶν. διατί ἐν Κύπρῳ οὐκ το 
3 ’ὔ ’ 2. 2} “ Ω͂ . [4 Α ᾿ Α 

ἐποίησαν πρεσβυτέρους, οὐδὲ ἐν Σαμαρείᾳ ; ὅτι ἐκείνη μὲν ἐγγὺς 
 φἐε Ἁ Α ᾷ02ἁἀ 9 ’ἤ Λὔ 9. “ὦ ΑΛ," ἦν τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τῶν Ἀποστόλων καὶ ἐν αὐτῇ δὲ Ἀντιο- 

χείᾳ ὃ λόγος ἐκράτει" ἐνταῦθα δὲ πολλῆς ἐδέοντο παραμυθίας" 

καὶ μάλιστα οἱ ἐξ ἐθνῶν ὀφείλοντες πολλὰ διδάσκεσθαι. 

Ἀμμωνίου. Ὅρα ὅτι καὶ οἱ περὶ Παῦλον καὶ Βαρνάβαν ἐπι- τ5 
σκόπων εἶχον ἀξίαν, ἐξ ὧν ἐχειροτόνουν οὐ μόνον διακόνους ἀλλὰ 

καὶ πρεσβυτέρους" καὶ ὀπίσω δὲ ἐσημειωσάμην, ὅτι μετὰ νηστειῶν 

καὶ εὐχῶν ἐποίουν οἱ μαθηταὶ τὰς χειροτονίας" σημείωσα δὲ καὶ 
φΦ 4 9 , 4 ᾽ὔ [2 Α ὔ Ἁ 

τοῦτο, ὅτι εἰς Μίλητον εχειροτονήθησαν οἱ περὶ Βαρνάβαν και 

Παῦλον" καὶ ἐξ αὐτῆς ἐξελθόντες, εὐηγγελίσαντο τὰς μέχρι τῆς 10 

Πισιδίας πόλεις, καὶ ὅσας ἄλλας ὃ λόγος ἐσήμανε τέως" ἄλλο 

δὲ ἀντίγραφον εὗρον ἔχον ἀντὶ Μιλήτου Ἀντιόχειαν, ὃ καὶ πιθα- 
νώτερόν μοι μᾶλλον ἐφάνη. 

44 ΚΚαὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν, ἦλθον εἰς τὴν Παμ- 

25 φυλίαν" καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον, κατέβη- "5 
οὅσαν εἰς ᾿Ατταλίαν' κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες εἰς ᾿Αντιό- ὦ 

Ψ φ ᾽ ΄ὸ ζω, “ 

χειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομενοι τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ εἰς 

τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. “ἵνα γὰρ μὴ καταπέσῃ τὰ φρονήματα 
τῶν μαθητῶν, ὅτι οἱ νομιζόμενοι θεοὶ τοιαῦτα πάσχουσιν, εἰσῆλθον 39 

9 Ἁ Ἁ ᾽ . ἃ ΨψΨ, σ΄ ω “ ΕΣ «14 πρὸς αὐτοὺς καὶ διελέχθησαν καὶ ὅρα πρῶτον εἰς Δέρβην ἐξέρ- 
᾿ 9. ον 3 ῳ “ “. - [4 Φ , χεται, διδοὺς αὐτοῖς ἀναπνεῦσαι τοῦ θυμοῦ" καὶ τότε πάλιν εἰς 

Λύστραν καὶ Ἰκόνιον καὶ Ἀντιόχειαν" ϑυμουμένοις μὲν αὐτοῖς 
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Υ , 4.2 ᾽ ΨΥ Ὃ 3 ’ 4 3 Α 
εἴκων, πεπαυμένοις δὲ ἐπιτιθέμενος, ὅρα ὅτι οὐ πάντα χάριτι ἀλλὰ 

- ΄ “" ’ καὶ ἰδίᾳ σπουδῇ διῴκουν. 
’ Α ᾿ν ’ ᾽ν 3 , 4 Παραγενομενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν, 

3 ’΄ Ψ ε Ἁ 3 ξ φ 9 ἴω 

ἀνηγγελλον ὅσα ὃ Θεὸς ἐποίησε μετ΄ αὑτῶν, 

Οὐκ εἶπαν ὅσα ἐποίησαν αὐτοὶ, ἀλλ᾽ ὅσα ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ς 

ἐμοὶ δοκοῦσι τοὺς πειρασμοὺς λέγειν. 
σι ὔ 

Καὶ ὅτι ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πίστεως. 
Θυρῶν ἄνοιξιν τὴν διδασκαλίαν καλεῖ, ἣν τὰ ἔθνη δὲ αὐτῶν 

παρεδέξατο, πάλαι βεβυῦ μενα τῇ πατρίᾳ πλάνη καὶ τοῖς δεισι- 
,’ “ δαιμονίας μαθήμασι τὰ ὦτα ἔχοντα πρὸς πάντα λόγον θεοσεβῆ. το 

’ Ἁ ’᾽ 3 ὃ: ἢ Δ. ξ΄“ σι 

28 Διέσριβον δὲ χρονον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταίς. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Μεγάλη γὰρ οὖσα ἡ πόλις ἐδεῖτο τῶν 
[2 “ “᾿ 

διδασκάλων. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---: Ὅρα πανταχοῦ τῆς εἰς τὰ ἔθνη 

διορθώσεως ἀναγκαίαν τὴν ἀρχὴν εἰσαγομιένην' πρὸ τούτου ἐγκα- 
, 3 ’ὔ 29 , ᾽ ’ ᾿ “ Ὑ ὲ λουμενος ἀπελογίσατο, καὶ ἐν τάξει ἀπολογίας τὸ πᾶν εἰπεν᾽ 1.5 

μ4 ᾽ Ἁ , 3 ’ Ν “ς ςφ ΔΣΗ9ἅ΄ ’ 3 

ὅπερ εὐπκαράδεκτον τὸν λόγον ἐποίει" ἔπειτα τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπκοστρα- 

φέντων, οὕτως ἦλθον εἰς τὰ ἔθνη. ἐνταῦθα πάλιν ἄλλην ἀμετρίαν 
ςφ» 4 ’ » ὁρῶν εἰσαγομένην οὕτως ἵστησι τὸν νόμον ἐπειδὴ γὰρ εἰκὸς ἦν 

32 ΦφΦ  - ᾽ὔ 

αὐτοὺς, ἅτε παρὰ τοῦ Θεοῦ διδαχθέντας, ἀδιαφόρως διαλέγεσθαι 

πᾶσι, τοῦτο εἰς ζῆλον ἤγαγε τοὺς ἀπὸ ᾽[ουδαίων' καὶ οὐκ ἔλεγον 20 

περιτομὴν ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ σωθῇ κι δίνασθε' οὗ τοὐναντίον 
Ϊ. Φ “Ὁ ὲ μ ω 

ἤν ὅτι περιτεμνόμενοι σωθῆναι οὐκ ἠδύναντο᾽ ὁρα συνεχῶς τοὺς 

κειρασμούς" ἔνδοθεν, ἔξωθεν καλῶς δὲ οἰκονομεῖται τοῦτο Παύ- 

λου παρόντος, ἵν᾿ ἀντείκη᾽ καὶ οὐκ εἶπε Παῦλος, τί γάρ ; οὐκ εἰμὶ ἀρόντος, (ν ἀντείπῃ" καὶ οὐκ εἶπε Παῦλος, τί γάρ ; οὐκ εἰμέ 
αο 7 φ.Ν ’ὔ , 3 4.5 ͵ ). γ ᾽ ν 
ἀξιόκιστος απὸ τοσουτὼν σημείων; ἀλλ ἐπείσθη δ’ ἐκείνους. καὶ 25 
μῳ 2 ν σ ν. » .Ν , ὁρα, μανθάνουσι λοιπὸν ἀπαντες τὰ εἰς τὰ ἐθνη γεγενημένα. Σαμα- 

“ ἈΝ Ἁ 3. 3. 9 Ἁ φΨ Ὁ ’ 

βεῖται, και ἔχαιρον. ἵζαι μετ᾽ ὀλίγα----- ἂν μὲν τοῖς ἱεροσολύμοις 
3 “Φ 

οὐκ ἦσαν ἐξ ἐθνῶν τινὲς, ἐν δὲ Ἀντιοχείᾳ εἰκὸς εἶναι, καὶ διὰ 
-- "- ’ Ἁ 

τοῦτο κατέβησαν, ἔτι νοσοῦντες τὴν φιλαρχίαν, καὶ βουλόμενοι 

προσηλύτους ἔχειν τοὺς ἐξ ἐθνῶν καίτοι Παῦλος νομομαθὴς ἦν, 40 
δὴ ϑῳ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἔπασχε τοῦτο. 

Υ Ροϑὲ μας δαυϊά ν᾽ ἀδίυγ ᾿ς ογο  ἀἶββα, 8) 5644. ὨΟΩ σοἰεογοηϊ, 

ιϊ 
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ΚΕΦ. ΚΓ. 

Ὅτι οὐ δεῖ περιτέμνεσθαι τοὺς ἐξ ἐθνῶν πιστεύοντας, δόγματι καὶ κρίσει τῶν 

᾿Αποστόλων. 

1 Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, ἐδίδασκον 

τοὺς ἀδελφοὺς, ὅτι ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τῷ ἔθει τοῦ 5 
Μωύῦύσέως, οὐ δυνήσεσθε σωθῆναι. 

Ἀμμωνίου, “Ὅτι ἐὰν μὴ περιτέμνησθε τῷ ἔθει Μωσέως, οὐ 

ἐς δύνασθε σωθῆναι." σημειωτέον ὅτι ἔθος καλεῖ τὸ ἔννομον πρόστα- 

γμα ἡ γραφή" οὐδὲ γὰρ ἀγράφως, ἀλλ᾽ ἐγγράφως καὶ τοῦτο εἶπε 
Μωσῆς" ἢ τάχα καὶ διὰ τοῦτο ἐλύθη ἀπὸ τῶν Ἀποστόλων τοῦτο, το 

ὡς ἔθος ὃν καὶ οὐχ ὡς νόμιμον" πλὴν τοῦτο δεῖ καταχρηστικῶς 5 
,»,., ν Ψ Δ Δ “0 ,ὔ ΪὟ 4 2 

εἰπεῖν, ὅτι οὐδὲ τὰ τῆς Ἐκκλησίας ἔθη χρὴ παραχαράττειν. 

4 Γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ 
’ 4 σι ’ἤὔ Ἁ 3 Ἁ ΨΝ 3 ’ 

Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς, ἔταξαν ἀναβαί- 
ζω. ᾽’ “- 

νειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν 19 
- .. 3 Ν Ν ’  ε 

πρὸς τοὺς ᾿Αποστολους καὶ τοὺς πρεσβυτέρους εἰς “ἶε- 
Ν “ . 

4 ρουσαλὴμ, περὶ τοῦ ζγτήματος τούτου. οἱ μὲν οὖν προ- 
’ ΟΝ ΄-΄ 3 ’ 2 ’ ’ πεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τὴν τε Φοινί- 
Ἁ 4 3 Α 3 ᾿ “᾿ κην καὶ Σαμάρειαν, ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν 

ἐθνῶν᾽ καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 1ο 
4 παραγενόμενοι δὲ εἰς ὑ᾿ἱερουσαλὴμ, ὑπεδέχθησαν ἀπὸ 
τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέ- 
ρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησε μετ᾽ αὐτῶν. 

Τοῦ Χρισοστόμου. Πῶς τοίνυν ἐν τῇ πρὸς Γαλάτας ἐξει- 

στολῇ" ““ οὐδὲ, ἀνῆλθόν,᾽ φησιν, “ εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ 15 
ἐς “-ὠΨ , δὲ 3 493. ὦ ““ ᾿, 3 4 Δ 

ἐμοῦ Ἀποστόλους, οὐδὲ ἀνεθέμην ;" ὅτι πρῶτον μὲν οὐκ αὐτός 

ἀνῆλθεν, ἀλλ᾽ ἀπεστάλη παρ ἑτέρων" δεύτερον δὲ, οὐ μαθησόμενος 

παραγέγονεν, ἀλλ᾽ ἑτέρους πείσων' αὐτὸς μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς ταύ- 
τῆς εἴχετο τῆς γνώμης" ἣν καὶ οἱ Ἀπόστολοι μετὰ ταῦτα ἐκύ- 

Ἁ ᾿ δεῖ 7 ες 2 δ) δὲ 9 ϑὰ 7 ᾿ 4.9 " ρῶσαν τὸ μὴ δεῖν περιτέμνεσθαι" ἐπειδὴ ὃὲ οὐκ ἐδόκει τέως αυτοῖς 30 

ἀξιόκιστος εἶναι, ἀλλὰ τοῖς ἐν εροσολύμοις προσεῖχον, ἀνῆλθεν 

Σ καταχριστικῶς ΟΟ΄. 
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οὐκ αντὸς τι εἰσόμενος πλεῖον, ἀλλὰ πείσων τοὺς ἀντιλέγοντας, 
Ψ .. 5») ε , , , ,., ,.» »"» 
ὅτι καὶ οἱ ἐν ᾿Ϊεροσολύμοις τούτοις ψηφίζονται" οντως ἐξ ἀρχῆς 

Ἁ , 4 Ἁ 3 Ἁ -- Ἁ Ν τὰ δέοντα συνεώρα, καὶ οὐδενὸς ἐδεῖτο διδασκάλον' ἀλλὰ μετὰ 
4 ΝΜ 3 ’ἢ “ “Ὸ ἊΝ 3. δ πολλὴν διάκρισιν ἔμελλον οἱ Απόστολοι κυροῦν ταῦτα, ἃ αὑτὸς 

πρὸ τῆς διακρί. ἄνωθεν εἶχεν ἀκίνητα παρ᾽ ἑαυτῷ. Καὶ μετ᾽ 5 ρὸ τῆς διακρίσεως ἄνωθεν εἶχεν ἀκίνητα παρ ᾧ. μ 
3. » φ “ “ - 2.}Κ ’ “- ὀλιγα----- Ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἀδελφοῖς ἔδοξε καὶ παρ᾽ ἐκείνων μαθεῖν, 
5. ς ’ὔ “ ᾽ μά 3 “- ἀπῆλθεν ὑπὲρ ἐκείνων οὐχ, ὑπὲρ ἑαντοῦ" εἰ δὲ λέγει ὅτι οὐκ ἀνῆλ- 

ΝΥ “ 494 ὦ Ν φ “ ’ θον, ἔστι κἀκεῖνο εἰπεῖν" ὅτι οὔτε ἐν προοιμίοις τοῦ κηρύγματος 
ν “ῳ Υ̓́ “ , “᾿ “ Ἁ ’ ἀνῆλθεν, οὔτε ἡνίκα ἀνῆλθεν, ἐπὶ τῷ μαθεῖν καὶ γὰρ ἀμφότερα 
3 ἤ , ἐς .3Δ2 3 , Ν Ν σ ἐξισημαίνεται λέγων, ““ εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἰ-1ὸ 

“ο 3 

ματι" οὐκ εἶχεν ἁπλῶς ““ οὐ προσανεθέμην," ἀλλ᾽ “ εὐθέως." 

65 ᾿Βξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν 
Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες, ὅτι δεῖ περιτέμνειν 

αὐτοὺς, παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον Μωῦύσέως" 

Τοῦ αὐτοῦ. Πολλὴ ἐκπιτριβὴ τῶν Φαρισαίων, καὶ μετὰ τὴν 15 
τίστιν ἔτι νομοθετούντων καὶ οὐ πειθομένων τοῖς Ἀποστόλοις" ἀλλ᾽ 
ὅρα ἐκείνους πῶς ἐπιεικῶς καὶ οὐ μετὰ αὐθεντίας λέγουσι" τὰ γὰρ 
τοιαῦτα ἐπιθύμητα καὶ πεπηγμένα μᾶλλον" ὅρα οὐδαμοῦ λόγων 

ἐπίδειξιν, ἀλλὰ τὴν διὰ τῶν πραγμάτων, τὴν διὰ τοῦ Πνεύματος" 

ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τοιαῦτα ἔχοντες τεκμήρια ἐπιεικῶς διαλέγονται" 10 

καὶ ὅρα οὐκ ἀπέρχονται διαβάλλοντες τοὺς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἀλλ᾽ 

ἐκεῖθεν πάλιν λαμβάνουσιν ἀφορμήν' οὕτως ἐμελέτων τὸ φιλαρ- 

χεῖν' καὶ οὐκ εἰδότων τῶν Ἀποστόλων ἐπέμφθησαν ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν 

τούτων προήνεγκαν' ἀλλ᾽ ὅτε ἀπέδειξαν, τότε σφόδρα μὰ 

μέγα γὰρ πανταχοῦ ἡ ἐπιείκεια. 25 

Ἀκμμονίον. Οὐχ οἱ ἀπὸ ἐθνῶν πιστοὶ, ἀλλ᾽ οἱ ἀπὸ πἰυδαίῳ 

ἀπήτουν τοὺς πιστοὺς περιτέμνεσθαι, καὶ τὰ ἄλλα τοῦ νόμου σαρ- 

κικὰ ποιεῖν" οὺς, ὡς ἔτι τὰ τοῦ νόμον τοῦ παλαιοῦ φρονοῦντας, καὶ 
εἰς ἰδίαν καύχησιν θέλοντας νὰ τοὺς πιστοὺς, οὐκ ἀπεδέ- 
ἔαντο οἱ οἱ μαθηταί: καίτοι καὶ αὐτοὶ ἐκ περιτομῆς ὄντες" οὐ γὰρ 30ο 
τὸ ἴδιον δελημᾶ, ἐζήτουν ὁτησ δι, ἀλλὰ τὸ κοινωφελὲς τοῦ κόσμον. 

σγμειωτέον δὲ ὅτι αἱρετικοὶ ἧσαν οἱ Φαρισαῖοι καὶ ὅτι τὸ τῶν 

αἱρετικῶν ὄ ὄνομα, καὶ πρὸ τῶν Χριστιανῶν, τοις οὐκ ὀρθῶς φρονοῦσιν 
ἐπετίθετο. 

ιὶ2 
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4 , ὔ ᾽ ΄“- 

6 ΣΣυνήχθησαν δὲ οἱ ᾿ποστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν 
σι ’ ᾽ὔ 

περὶ τοῦ λόγου τούτου. 

Τοῦ αἴτοῖ. Πάλιν καὶ ἔνθεν ἐπκιστοχάσασθαι, ὅτι ἄλλην 

τινὰ ἀξίαν ἐπαναβαίΐνουσαν τοὺς ὃ πρεσβντέρους εἶχον οἷ ̓ Ἀπόστο- 
Ν " ὃ Ἁ .] 7] ι Ν “ ᾽ -“«170ἈΚκ 3. ἢ 

λοι" διὸ οὐ συμπεριέλαβον ἀντοὺς τοῖς πρεσβυτέροις κοινῷ ὀνὸ- 5 

ματι πάντας σημάναι. 
σ᾿ Ἁ ’ ὔ Ν Υ 

" Πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος 
4 δ Ξ.νΝ ΝΝ 3 ,.ο»,»»ἵ σ 

εἶπε πρὸς αὑτοὺς, ἄνδρες ἀδελφοὶ, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι 
ζω ΄- ’ Ν Ν “ 

ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ Θεὸς διὰ τοῦ 
“ δ Ν ’ “-" 

στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λύγον τοῦ εὐαγγε- το 
’ Ν ΄ι κε ’ Ν 3 

8 λίου, καὶ πιστεῦσαι. καὶ ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρ- 
᾽ὔ “κ᾿ 

τύρησεν αὑτοῖς, 
Τοῖ Χρισοστόμου. Ὅρα τὸν Πέτρον ἄνωθεν κεχωρισμένον 

τοῦ πράγματος καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἰουδαΐζοντα' ὑμεῖς, φησὶν, 
». ἡ . “- Χ ν ε , ᾽.»»» ͵ ν 
ἐπίστασθε παρῆσαν ἰσως καὶ οἱ καλέσαντες αὐτῷ πάλαι ἐπι 15 

Κορνηλίου, καὶ εἰσελθόντες μετ᾽ αὐτοῦ" διὰ τοῦτο αὐτοὺς παράγει 

μάρτυρας" “ἀφ᾽ ἡμερῶν, φησιν, “ ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο." 
»» 4 ὃ» ὰ ’ 9 ’ 4, ὄ ςό “Ὁ, τί ἐστιν ἐν ὑμῖν; τουτέστιν ἐν Παλαιστίνῃ, ἢ παρόντων ὑμῶν 

“ διὰ τοῦ στόματός μον"" ὅρα πῶς δείκνυσι δι᾿ αὐτοῦ τὸν Θεὸν φθεγ- 
[4 Ν δὲ 3 ᾽’ έε νος ὃ ’ Θ 8 3 γόμενον, καὶ οὐδὲν ἀνθρωπίνον. “ καὶ ὁ καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρ- 0 

“ἐ τύρησεν αὐτοῖς," ἐπὶ τὴν πνευματικὴν μαρτυρίαν ἄγει αὐτούς. 

Ἀμμωνίου. Ὅτι, τοὺς περὶ δογμάτων λόγονς μετὰ πολλῆς 
᾿ 3 “ ε»ὕ Ν ν ὴ - δ 

ζητήσεως ἐποιοῦντο οἱ πάλαι πιστοί, καὶ μετὰ πολλῆς σπουδῆς 
δΡο “ 3 “ 3 “ὦ ν ’ Ψ 3 3 ἢ 

καὶ ὅτι τοσοῦτον ἦν αὐτοῖς ὠφεληθῆναι διὰ λόγων, ὅτι οὐκ ἀπώ- 
δ..»»Ν0949 ’ὔ’ ᾽ 3 ε " Ν42 “. 

κνησαν οἱ ἀπὸ Αντισχείας πέμψαι εἰς ἱερονσαλὴμ. καὶ ἐρωτῆσαι .ς 
ν 9 , : , Ν , Α , Ἰκ ἐ Ὡς 

τὸ ἀμφιβαλλόμενον' καίτοι μὴ πρωτοτύπως περὶ θεότητος ἢ τῆς 
“Ὁ δὶ 535 “ω ΄ Ἁ " “ ’ ἃ 3 

τοῦ Ὑ τοῦ οἰκονομικῆς σαρκωσεὼς ἢ περὶ τοῦ [Πνεύματος, ἢ Αγγε- 

λων ἢ ἀρχῶν, ἢ οὐρανοῦ, ἢ ἄλλου τοιούτου ζητηθέντος" ἀλλὰ περετο- 

μῆς, μέρους ἐλαχίστον τῶν ἀσχημόνων τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώκον᾽ 

ἤδεισαν γὰρ ὅτι ““ ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία τοῦ νόμου" πνευματικῆς 10 

ἔγεμενν ἐμφάσεως" καὶ ἐδειλίασαν οἱ ἐν Ἀντιοχείᾳ μαθηταὶ αὖθεν- 
τῆσαι" ἀλλὰ τοσοῦτον ἐφρόντιζον καὶ τῶν δοκούντων ψιλῶν εἶναι 

8 Ψαγθα εἶχον οἱ ᾿Απ. τιδηιι8 δα πρεσβυτέροις ΒΙΡΡ]. τεα. τ. ἴῃ τηδγρ. 
Ὁ δίς. 
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ζητημάτων, ὅτι δὴ οἱ μὲν ἀπὸ ᾿Αντιοχείας ἀπέστειλαν Βαρνάβαν 
3 “Ὃ 3 ’ Α 5 4 ’ὔ Ἂ ἰ Ἀ 93 λε 

καὶ Παῦλον ἐρωτήσοντας τοὺς ἐν ᾿ἱεροσολύμοις" οἱ δὲ ἀπὸ “Ιερου- 

σαλὴμ. μαθηταὶ τοὺς περὶ ᾿Ιούδαν καὶ Σίλαν ἔπεμψαν μετὰ τῶν 

ἰδίων γραμμάτων εἰς Ἀντιόχειαν. 
Α “ ν “ξ"» λνλο Ἂ ςφ» 

Δοὺς αὑτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καθὼς καὶ ἡμῖν" ς 
Πανταχοῦ ἐξισοῖ τὰ ἔθνη. 

Ἁ ’ Α ΄ 3 ἴω. Κ΄ 

9 Καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ 
’ ’᾽ ᾿ ζω πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. 

Τοῦ Χιρυσοστόμου. Ἀπὸ τῆς πίστεως μόνης φησὶν, ἄξιοι 

φανέντες, τῶν αὐτῶν ἔτυχον' ταῦτα καὶ ἐκείνων παιδεντικὰ, ταῦτα το 
ἌἜΕΨ , , ῃ ’ παν . » καὶ καὶ ἐκείνους διδάξαι δύναται, ὅτι πίστεως δεῖ μόνης καὶ οὐκ ἔρ- 

2. Ἂν Ἁ “- . 3 4 ᾿, ν “ 4Δ .“ 3 ᾽ὔ γῶν, οὐδὲ περιτομῆς" οὐ γὰρ δὴ περὶ τῶν ἐθνῶν ἀπολογούμενοι 
ταῦτα λέγουσι μόνον" ἀλλὰ καὶ ἐκείνους παιδεύοντας ἀποστῆναι 
τοῦ νόμον ἀλλὰ τέως οὕπω τοῦτο. 

93 ὔ 3 4 Ἁ Ν “ὦ Γ 9 ϑ- Ἀμμωνίου. Οὐδεμία, φησὶ, διαφορὰ πιστῶν εἴτε ᾿Ιουδαῖοι κ5 
Δ ν ζ Υ ς ͵ Ν ὟνὟν-"ν. 6 

εἰσιν, εἶτε Ελληνες, ὅπου ἡ πίστις καθαρισμὸν ποιεῖ τῶν ἅμαρ- 
“ “ 95...» , .Ρ'᾽ δε ΝΟ Υ͂ τιῶν τῶν ἀπὸ τῆς καρδίας ἐξιόντων. οὗτος δὲ ὁ καθαρισμοὸς ἔοικε 

“ “Ὁ ϑ- ’᾽ 

περιτομῇ" καὶ ἀντὶ τῆς ἐν σαρκὶ περιτομῆς δίδοται ἡ ἐν Πνεύ- 
σῳ [ Ἁ ματι περιτομὴ, καθαρίζονυσα τῇ πίστει τῇ εἰς Χριστὸν τὰ κρνπτά" 

οὗτ δὲ ᾽ ,΄ ς Ν , Κ , “Ν 
ὦ δὲ οὐκ ἦν κοινωφελὴς ἡ σαρκικὴ περιτομὴ, ὁτι μόνῳ τῷ ἄρ-2ο 

βένι ἐδόθη" οὐδὲν δὲ τῶν ἀληθινῶν προσώπων συστέλλεται" ἐν γὰρ 
δ᾿ τῳ 4 ’ 

τῇ ἀληθῆ πίστει οὐκ ἔνι ἄρρεν καὶ θήλυ" οὐκ ἔνι “Ἕλλην ἢ βάρ- 

βαρος" ἀλλὰ πάντες ἕν ἐσμεν. 
ζῚ Ν Ἀ ωω ν 93 αὶ 

10 Νῦν οὖν τί πειράζετε τὸν Θεὸν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ 
δ 4 “᾿ “" τον τράχηλον τῶν μαθητῶν, 25 

Ὁ. Α ΔΛ» ε Τοῦ Χρυσοστόμου. Τὶ ἐστι “" τί πειράζετε τὸν Θεὸν, ὡς 
3 “ “ τ “ οὐκ ἰσχύοντα, φησὶ, σῶσαι τῇ πίστει ; τουτέστι, τί ἀπιστεῖτε τῷ 

δῷ , 

Θεῷ ; ἄρα ἀπιστίας ἐστὶ τὸν νόμον εἰσφέρειν εἶτα δείκνυσι καὶ 
Ν φῳ 

τοὺς οὐδὲν ὠφελουμένους, καὶ τὸ πᾶν ἐπὶ τὸν νόμον στρέφει, οὐκ 
,.} 

ἐπ αὐτοὺς, καὶ τὴν κατηγορίαν ὑποτέμνεται. 20 
Κτρίαλον:. -Καὶ γοῦν ὅτι τὲ εἰ φορτικὸς καὶ δύσοιστος ὁ νό- 

“Ὁ Ἁ “ “Ὁ 
μος, διωμολογήκασιν ἀληθῶς οἱ θεσπέσιοε μαθηταί, ταῖς τινῶν 
ὡ “-« ΥὙ ἀμαθίαις ἐπιπλήττοντες᾽ ἔφασκον γάρ, “ νῦν οὖν τί πειράζετε"---- 

καὶ ἑξῆς. 
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Τοῦ αἰτοῖ, Φορτικὸς 5 μὲν γὰρ ὁμολογουμένως ὁ νόμος ἦν τοῖς 
ἐξ ἸΙσραήλ' ὡμολόγουν δὲ τοῦτο καὶ οἱ θεσπέσιο!ι μαθηταί καὶ 

αὐτὸς δὲ τοῦτο ἡμᾶς ἐδίδαξεν ὁ Σωτὴρ προσφωνῶν καὶ λέγων᾽ 
ἐἐ ΩΝ ’ὔ ’ 6 “Ὡ Ἁ , - 2. ᾳΑ 

δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι" κἀγὼ 
ε 3 ’ Φ»ο-, Κ᾿ , ’ 9. ,), ὁ ὦ ν ’ὔ 9. " 

ἀναπαύσω ὑμᾶς" ἄρατε τὸν ζυγὸν μου ἐφ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾽ 5 

“ ἐμοῦ, ὅτ, πραὺς εἶμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε 
ἐς 3. 4 ΩΣ “ΦΨ Ὁ “- .33 “ δὲ Ἁ ᾽ 

ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν κοπιῶντας δὲ καὶ πεφορτισμένους 
Ν εν" 7 ἧ ΄ ε ἃ Ά “ 2 ἢ φ ), ΨΧΨ 

τοὺς ὑπὸ νόμον εἰναι φησίν, ἑαυτὸν δὲ πρᾶον ὠνόμαζεν, ὡς οὐκ ἔχον- 

τος τοῦτο τοῦ νόμον. 

Ἀμμωνίου. Οὐκοῦν εἰ ζυγὸς ὁ νόμος, δεῖ τῷ προφήτῃ πειθαρ- τοῦ 
Ὁ 7 ἐς 3 ὴ 39,,), ς ὦ Ἅ , 4 ὁ. 3 4 

χεῖν λέγοντι “ ἀπορρίψωμεν ἀῷ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν τὰ σαρ- 
Α ΩΝ ’ , 4ό ο.. 3 ᾽ὔ ’ “Ὁ ᾿) 

κικὰ τοῦ νόμου λέγων ἡμᾶς ἀποσείσασθαι, τουτέστι τοῦ φυλάτ- 

τεῖν τὸν νόμον Μωῦσέως, ὅπερ ἣν δυσχερέστατον᾽ δύναμις γὰρ 

ὑπάρχει τῆς ἁμαρτίας, καθά φησιν ὁ θεσπέσιος Παῦλος" λέγει 

γὰρ ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους Επιστολῇ" “ τὸ γὰρ κέντρον τοῦ θανά- 15 
ἐε .ε ᾽. ὃ δὲ δύ συ ς ,ὔ ς ’ .᾽» ν- “ 

του ἡ ἁμαρτία ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὃ νόμος" καὶ τοῦτο 

τὸ χωρίον ἐξηγούμενος ὁ ἁγιώτατος ᾿Ιωάννης ὁ Κωνσταντίνου 
, ..» σ β΄ « κῶς δύ “ες , ς 

πόλεως ἐπίσκοπος οὕτω φησ πῶς δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὅ 
«ς. 7 43. ὦ νὴ “ "» ,ὔ εοε ’ὔ " γόμος ; ὅτι μὲν γὰρ κέντρον τοῦ θανάτον ἡ ἁμαρτία, καὶ χαλε- 

. Ξ “ον ΣΝ. 5 Ν ΟΝ 
πωτέραν καὶ ἐν αὐτῇ τὴν ἰσχὺν οὕτως ἔχει, δῆλον' πῶς δὲ καὶ 20 

ταύτης δύναμες ὁ νόμος ; ὅτι χωρὶς αὐτοῦ ἀσθένης ἦν, πραττομένη 

μὲν, οὐ δυναμένη δὲ οὕτως καταδικάσαι" τὸ μὲν γὰρ κακὸν ἐγί- 
᾿ “Ὁ » "να ) σ .σ ἢ δ 5. 2) γετο σαφῶς δὲ οὐκ ἐδείκνυτο οὑτως᾽ ὥστε οὐ μικρὸν εἰσήνεγκεν 

ὁ νόμος τὸ καὶ γνωρίσαι τὴν ἁμαρτίαν μᾶλλον, καὶ ἐπιτεῖναι τὴν 

κόλασιν" εἰ δὲ βουλόμενος κωλῦσαι, χαλεπωτέραν ἐποίησεν, οὐ 35 
ΝΥ Ἁ 1 Ἁ ΝΥΝ 4 Ά Ν Ἁ "Ὁ .“ 7 

παρὰ τὸν ἰατρὸν τὸ ἐγκλήμα, αλλὰ παρᾶ τὸν κακῶς τῷ φαρμάκῳ 

χρησάμενον ἐπεὶ καὶ ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ μᾶλλον ἐβάρησε 

τοὺς Ιουδαίους" ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο αὐτῇ ἐγκαλέσομεν' ἀλλὰ ταύ- 
4 ν , Ε΄ Ν Ν “ , 

τὴν μὲν καὶ θαυμασόμεθα᾽ ἐκείνους δὲ καὶ μειζόνως μισήσομεν, 

βλαβέντας δι’ ὧν ὠφελεῖσθαι ἔδει" ὅτι γὰρ οὐχ, ὃ νόμος οὗτος τὴν 30 
φ ’ 3 7 φ Ν 3." 3 ᾽ «Ψ ᾿ ἁμαρτίαν ἐδυνάμωσεν, ὃ Χριστὸς αὐτὸν ἐπλήρωσεν ἅπαντα, καὶ 
ἁμαρτίας ἐκτὸς ἦν. : 

Ὶ ἂν ε ὔ ς ΠῚ Υ̓ φ σ΄» φ ’ 

Ον οὗτε οἱ πατέρες ἡμῶν, οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν 
’ ᾿Ἶ ᾿ “ [4 σὰ “ 

τι βαστάσαι ; ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ 

ς φορτικῶς (οα. 
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ἴο. ’ “ ὃ ὔ φ ΄, 

Χριστοῦ πιστεύομεν σωθῆναι, καθ᾽ ὃν τρόπον κακεῖνοι. 
Ά ζω, Ἁ “ ’’ 

ιφέσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ 
Ν φΞ“:Ἄ ᾿Ἶ 

Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ 
΄ς΄»" Ψ, ζω 

τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι δὶ αὐτῶν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πόσης δυνάμεως γέμει ταῦτα τὰ ῥή-ς 
ματα, ἅπερ ὃ ἸΠαῦλος διὰ πολλῶν ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους εἶπε; 

ταῦτα καὶ οὗτος" “ εἰ γὰρ Ἀβραὰμ." φησὶ, “ ἐξ ἐργῶν ἐδικαι- 

“ἤθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸν Θεόν." ὁρᾶς ὅτι ταύτων 

μᾶλλόν ἐστι παιδευτικὰ ἢ ἀπολογία ὑπὲρ τῶν ἐθνῶν" ἀλλ᾽ εἰ μὲν 

χωρὶς προφάσεως ταῦτα ἔλεγεν, ὕποπτος ἦν ἀρχὴν δὲ λαβόμενος το 

ἀδεῶς φϑέγγεται" ὅρα πανταχοῦ τὰ παρὰ τῶν ἐχθρῶν κατ᾽ αὐτῶν 
’ ς 3 3». » ) »ν ᾽ Ἅ “- 34 2 , γινόμενα" εἰ μὴ ἐκίνησαν ἐκεῖνοι, οὐκ ἄν ταῦτα ἐλέχθη, οὐδὲ τὰ 

μετὰ ταῦτα" ἀλλὰ καὶ εἰ ἤθελον προσάγεσθαι τὰ ἔθνη, μανθάνου- 
σιν ὅτι οὐδὲ αὐτοὺς δεῖ πᾶν ὁρᾶν. 

Ἀμμωνίου Σημειωτέον ὅτι τὰ δυσκατορθωτὰ ἐπιτάγματα 15 
“ .ν 9 ὉφζΦ 9 σῳ ’ ς Ἷ ΝΥ ,ὕ ἌἍ ’ 

τὴς σαρκὸς οὐ δεῖ ἐπικλᾶν τισίν οἷον ἄκραν νηστείαν ἢ γυμινό- 
Ἅ ᾿ς. ,32. ἈΝ , “- ς “3 ΦῬΌῸ. ,.}. ," Ν τήτα, ἢ σιωπήν εἰ μὴ γέ τις ταῦτα ἑαυτῷ ἐπιτάξει" εἰ γὰρ καὶ 

δυσχερῆ, ἀλλὰ μὴν οὐκ ἀκατόρθωτα, ἀλλὰ καὶ γενόμενα ὑπὸ πολ- 
λῶν καὶ γινόμενα' ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ 

’ Ὁ ᾿ “΄ “ ες ᾽ 4 , ' .97 [4 πιστεύομεν σωθῆναι" ὅμοιον τοῦ “ χάριτι ἐστὲ σεσωσμένοι""" ὥστε λο 
Ἴ 

οὖν πάλαι μὲν οἱ νόμοι τοὺς πάντα διαφυλάττοντας τὰ εἰρημένα 
τῷ ᾽ δ Υ 80 δὲ ἢ ἣ “ῷ Κ ’ δ δι "- “ω«ςῳὠ 7 ᾧ γόμῳ ἔσωζε; νῦν δὲ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου, καὶ δίχα τῆς τοῦ νόμου 
παραφυλακῆς, διὰ τῆς πίστεως σώζει. 

΄“ Ἁ [ ΦῪ 7 ΄ 12. Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη ᾿Ιάκωβος, λέ- 

γῶν, 25 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐπίσκοπος ἦν καθά φησιν οὗτος" διὸ καὶ 

“ ᾿ “ 

ὕστερος λέγει" ““ καὶ τὸ ἐπὶ στόματος δύο ἢ τριῶν μαρτύρων στα- 
θήσεται πᾶν ῥῆμα," ἐνταῦθα πληροῦται" ὅρα δὲ καὶ τούτου τὴν 
σύνεσιν, ἀπό τε νέων ἀπό τε παλαιῶν βεβαιούμενον τῶν προφη- 

τῶν τὸν λόγον" οὐ γὰρ εἶχέ τι πρᾶγμα δεῖξαι καθάπερ Πέτρος ἢ 3ο 
Παῦλος" καὶ καλῶς οἰκονομεῖται δι᾽ ἐκείνων ταῦτα γενέσθαι τῶν 

οὐ μελλόντων ἐγχρονίζειν τοῖς ἹΙἹεροσολύμοις᾽ τοῦτον δὲ τὸν διδά- 
3 Α Ν κ᾿ φ ’ Α Ν 3 ’ “ σκοντα αὐτοὺς μὴ εἶναι ὑπεύθυνον, μηδὲ μὴν ἀπεσχίσθαι τῆς 

᾽ 

γνώμης. 
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Τοῦ αὐτοῦ ἕκ τοῦ ὙΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΊΟΥΣ 

ἘΠΙΣΤΟΔΗ͂Σ ΕΙΣ Τὸ ῬΗΤῸΝ Τὸ Φάσκον. “" ἘΠΕΙ͂ΤΑ ὥφθη [«- 
εἐ ἤ 93. » , “ “ 3 "Ὁ -φΨε ΑΝ 3.4 Α, "Ἁ κῶβωι. Ἐμοὶ δοκεῖ τῷ ἀδελφῷ τῷ ἑαυτοῦ" αὐτὸς γὰρ αὐτὸν 
λέγεται κεχειροτονηκέναι, καὶ ἐπίσκοπον ἐν ᾿Ιεροσολύμοις πεποιη- 
κέναι πρῶτον. δ 

4 ὔ ’ ν᾿ [4 

14 Ἄνδρες ἀδελφοὶ, ἀκούσατέ μου. Συμεὼν ἐξηγήσατο, 
᾿Ὶ ΄“- ΝΣ ’ ξ“᾿ σι 

καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν 
Α σ΄“ ’ ΄ὰ γ᾽ φ“- Γ᾿ Ιδλαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ" καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ 

ζω “-- 

λογοι τῶν προφητῶν, 

Συμεὼν ὁ ἐν τῷ Λουκᾷ προφητεύσας" ““ νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦ- το 
ἐε ’ 7 3» 

λόν σου, δέσποτα. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πολλὴ ἡ ἐπιείκεια τοῦ ἀνδρὸς καὶ τελει- 
ῇ [χά φ ’ [ω ν ,ὕ γ᾽ “ φῳ ᾽ οτέρα αὑτὴ ἡ δημηγορία, ὄπουγε καὶ τέλος ἐπιτίθησι τοῖς πρά- 

γμασιν. 
, ’ ,Ὶ ΄“ 

1Ι6 Καθὼς γέγραπται, μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοι- τς 
’ Ἁ , Ἅ Ἁ ξσι ἐγ Ά 

κοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαβὶδ τὴν πεπτωκυΐαν" καὶ τὰ 
[4 8 “ἡ ὔ 

κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω, καὶ ἀνορθώσω αὐ- 
. 5 Ἁ 3 “ ε , ζω 9 ’ὔ 

τ τήν ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώ- 
Ν ’ 

πων τὸν Ἄυριον, 

Εἶτα ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἀπὸ μὲν τοῦ χρόνον δῆλος ἦν᾽ τὸ δὲ ἀξιό- 30 

πιστὸν οὐκ εἶχε, διὰ τὸ μὴ παλαιὸς εἶναι, ἐπάγει καὶ παλαιὰν 

προφητείαν, ““ καθὼς γέγραπται," φησὶ, “ μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω 
ἐς Ν.ὖβ ὃ ’ὔ Ν , δ ᾿ “ 3) γ Ἁ 

καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαβὶδ τὴν πεπτωκυΐαν, καὶ τὰ 

ἑξῆς" τί οὖν; ἠγέρθη τὰ “Ἱεροσόλυμα ἀλλ᾽ οὐχὶ κατεστράφη 
μᾶλλον ; ποίαν λέγει ἔγερσιν ; τὴν μετὰ Βαβυλῶνα" τί δέ ἐστι ς 

“ καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο" σφοδρότερον μὲν ὁ Πέτρος 

διελέγετο οὗτος δὲ ἡμερώτερον οὕτω γὰρ χρὴ τὸν ἃ (λ γετο᾽ οὗτος δὲ ἡμερώτερον" οὕτω γὰρ χρὴ τὸν ἐν μεγάλῃ 
ὔ “ - “ δυναστείᾳ, τὰ μὲν φορτικὰ ἑτέροις καραχωρεῖν, αὐτὸν δὲ ἀπὸ τῶν 

ἡμερωτέρωνν φαίνεσθαι" “ λαβὼν δὲ ἐξ ἐθνῶν," φησὶ, “ λαὸν τῷ ὀνό- 
ἐ .] “.35 9 6 Φ .] 4 4, ἐε “«ἫῳψχζΊ" ἢ ψ “. 

ματι αὐτου οὐχ ἁπλῶς ἐξελέξατο, ἀλλὰ τῷ ὀνόματι αὐτὸν 30 
΄ δ "» 9 4  . -ὦ “᾿ τουτέστι τῇ δόξῃ αὐτοῦ" οὐκ αἰσχύνεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ τῇ προ- 

λήψει τῶν ἐθνῶν, ἀλλὰ καὶ μείζων ἔσται ἡ δόξα" ἐνταῦθα τί μέγα 

Ὁ ἡμετέρων ΟΟἀ. βεἀ οσοττ, γθο. ἢ. 
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αἰνίττεται" ὅτι πρὸ πάντων οὗτοι" εἰ δέ τις ἀκριβῶς ἐξετάζοι, 

γὺν ἡ βασιλεία τοῦ Δαβὶδ ἕστηκε τοῦ ἐκγόνου αὐτοῦ, βασιλεύ- 

ὄντος πανταχοῦ" τί γὰρ ὄφελος τῶν οἰκημάτων καὶ τῆς πόλεως, 
“Ὁ ς ὔ ᾽ Ν ϑῳ ἢ ’ 9 “ ’ 

τῶν ὑπακουόντων οὐκ ὄντων ; ποῖον δὲ βλάβος ἐκ τῆς καθαιρέσεως 

τῆς πόλεως, πάντων καὶ τὰς ψυχὰς βουλομένων ἐπιδοῦναι ; καὶ 5 
ϑ-- 4 ξ΄ ͵ὔ ὰ “Ὃ δῷ Ὁ 9 ξὔ 

τοῦ Δαβὶδ λαμπρότερον γέγονε᾽ νῦν πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 
νῳ 94... 3 “ ,Ὶ ΩΣ 9 “ ϑο Ν λ νψΨ 

ἄδεται" τοῦτο ἐξέβη, οὐκοῦν καὶ τοῦτο ἐκβῆναι δεῖ; διὰ τὸ ὅπως 
3 2 6 ᾽,᾽ [ΩΣ 9 ,ὔ ᾿ ’ ᾿ ] ’ὔ 

ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν Κύριον εἰ τοίνυν 
- “Ὁ 9 ξ Λ Α [] 9 3 ᾿ ΄ Ψ “ 4 

διὰ τοῦτο ἀνέστη ἡ πόλις, διὰ τῶν ἐξ αὐτῶν δείκνυσιν, ὅτι τῆς οἰκο- 
δομίας τῆς πόλεως αἴτιον γέγονε τὸ τὰ ἔθνη κληθῆναι" τινὲς δέ εἶσιν το 

φ 7 .ςε ,ὔὕ ΒΗ 3 93 ἡ 9. .ὁὦ Ἁ Α 

οἱ κατάλοιποι ; οἱ νπολειπόμενοι τότε ἀλλ ὁρα αὐτὼν καὶ τὴν 

τάξιν φυλάττοντα, καὶ δευτέρους αὐτοὺς εἰσώγοντα᾽ λέγει Κύριος 

ὁ ποιῶν πάντα ταῦτα' οὐ λέγει, ἀλλὰ ποιεῖ" ἄρα Θεοῦ ἔργον ἦν" 
ἄλλο δὲ ἦν τὸ ζητούμενον, ὅτερ σαφέστερον ὁ Πέτρος ἔλεγεν, “ 

“ δεῖ αὐτοὺς περιτέμνεσθαι." 15 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πεστώκει γὰρ ὄντως πτῶμα ἀνίατον, καὶ 

τῆς κραταιᾶς ἐκείνης δεόμενον χειρός" καὶ οὐκ ἣν ἑτέρως ἀναστῆ- 
Ὶ ’ὔ δ. « ’ Ἁ “ὀ 4 3 Ἀ ’ ναι τὴν φύσιν τὴν ἡμετέραν, μὴ τοῦ τὴν ἀρχὴν διαπλάσαντος 

39 αὶ Ω 95 ἢ Ἁ ’ Α Ν᾽ 9 ὑδ, αὐτὴν χεῖρα ὀρέξαντος, καὶ διατνκώσαντος ἄνωθεν τὴν δι ὕδατος 

ἀγαγέγνησιν καὶ Πνεύματος. 20 

Κυρίλδλου. Σκηνὴν Δαβὶδ τὸ τῶν ᾿Ιουδαίων σημαίνει γένος. 

ἰστέον δὲ ὅτ, Κύρον τῆς αἰχμαλωσίας ἀνέντος τὸν Ἰσραὴλ, κατ- 

ἥλθον πάλιν εἰς τὴν Ἰουδαίαν, καὶ φκοδόμησαν τὸν θεῖον ναὸν, τει- 
΄ 4 4 ᾽’ ’ Υ̓ 9 ι] ΄“« 3 “ Ἁ χίσαντες τὰς ἠρημωμένας πόλεις, ῴκουν ἐν αὐταῖς ἀσφαλῶς κατὰ 
Ν ς" “ 9“. ΄ 5. εἐ ἢ Ν ν- ’ 

τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος, τοντέστιν εἰς ἡμέρας πολλὰς καὶ χρόνους 25 

μακρούς" δεῖγμά τε καὶ πληροφόρια γεγόνασι τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι, 
τοῦ χρῆναι λοιπὸν ἐπιστρέφειν πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----- 
« φῳ Ὁ μὲν οὖν τῆς ἱστορίας ἐν τούτοις λόγος" ὃ δὲ ἐσωτέρω καὶ ἀλη- 

’ δ Ὁ θέστερος εἴη ἂν ἐν Χριστῷ. ἐπειδὴ γὰρ ἐκ Ἰέκρὰν ἀνεβίω ἮΨ εἰς 

θάνατον αὐτοῦ πεσοῦσαν σκηνὴν, τουτέστι τὴν ἀπὸ γῆς σάρκα 39 

ἐγείραντος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, τότε δ᾽ τότε πάντα τὰ ἀγθρώ- ᾿ 

τινα πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀνέστη σχῆμα, καὶ πάντα ἡμῶν τὰ κατερ- 

ριμμένα πρὸς νέαν ὄψιν ἐνήνεκται. εἴ τις γὰρ ἐν Χριστῷ καινὴ 
’ φ. 

κτίσις κατὰ τὰς γραφὰς, συνεγηγέρμεθα γὰρ αὐτῶ" καὶ κατέ- 
κκ 
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σκαψε μὲν ὁ θάνατος τὰς ἁπάντων σκηνὰς, ἀνῳκοδόμησε δὲ ὁ Θεὸς 

καὶ Πατὴρ ἐν Χριστῷ. 
Ἣ ’ ." 9," ἃ 5» ᾿ ᾽ν ’ 

Καὶ παντα τα ἐθνη, εῤ οὖς ἐπικέκληται τὸ ὀνομὰ μου 
’ ’ ζω “" ᾽ 

18 ἐπ᾿ αὐτούς" λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα. γνω- 
“} ΄“ ΄ι ’ νμννν ΤΩ 

στὰ ἀπ᾽ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. 5 

Τοῖ Χρυσοστόμου. “Γνωστὰ ἀπ᾿ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα 
“ τὰ ἔργα αὐτοῦ" εἶτα τὸ ἀξιόπιστον τοῦ λόγον" ὅτι οὐδὲν καινὸν, 
γι.» »γν» ΜΝ , ς ΜΕΥ, ͵ ἐς ἃ ν Ἀν» 
ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς ταντα προτετυπωτο καὶ ἀξίωμα πάλιν, 10 ἐγὼ 
« ὔ Ν “ “Ὁ 9. ἃ σω 9 “᾿ 3 ’ 39 Ἁ 

κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐκιστρέφουσι," καὶ 
τὰ ἑξῆς. Ιο 

Ν 5 Α ᾽ὔ Ἁ σι ξ 2. δἊὸ φ “- 

Ι9 Διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 
3 , ΣᾺ, Ν ’ 

ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν Θεὸν. 

Ὁ σταυρωθεὶς οὖν ἦν ὁ λέγων ταῦτα ἐν Ἦ σαΐᾳ᾽ “ αὐτοῦ γὰρ 

“ τὸ ὄνομα ἐπικέκληται πάντα τὰ ἔθνη" Χριστιανοὶ γὰρ προσα- 

γορεύονται. [5 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Τουτέστι μὴ ἀνατρέκειν' εἶ γὰρ ὃ Θεὸς 

3. » κῃ , ς , 3 ͵ “- “. φ 
ἐκάλεσεν, αὗται δὲ αἱ παρατηρήσεις ἀνατρέπουσι, τῷ Θεῷ πολεμοῦ- 
μεν Καὶ πάλιν----“ Τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσι," φησί: καὶ 
καλῶς φησὶ μετ᾽ ἐξουσίας τὸ ““ ἐγὼ κρίνω" διὰ τοῦτό φησι καλὸν Ὁ 
εἶναι" διατί οὖν μὴ καὶ ᾿Ιουδαίοις ταῦτα ἐπεστέλλομεν ; Μωῦσῆς 20 

αὐτοῖς διαλέγεται" ὅρα πόση ἡ συγκατάβασις" ἔνθα οὐδὲν ἔβλα- 
ν» 49. ὔ; ΛΝ,» ’ , 9) πτεν, ἐπέστησεν αὐτὸν διδάσκαλον, καὶ ἐχαρίστατο χάριν οὐδὲν 

5 δι ἢ ἣ Ἰούδα , » 5» “ς Ν - 
ἐμποῦδιζουσαν, ἐπιτρέψας Ιουδαίοις ἀκούειν αὑτοῦ" κατὰ ταῦτα 

καὶ ἀπαγαγὼν ἐξ ἐθνῶν" ὅρα σύνεσιν" δι΄ ὧν ἔδοξεν αὐτὸν τιμᾶν καὶ 
3 “ 3 ν ἐ .- Ἁ 4 2. , 5» ϑ.» ’ ἐφιστᾶν αὑτοῖς ἑαυτοῦ, διὰ τούτων ἀκήγαγε τὰ ἐξ αὐτοῦ" μανθϑά- "ς 

Α " ’ 4 ΄ 4 Ψ 4 ’ ϑὼ)Ν γουσι διὰ τὴν τούτων ἀτοπίαν δείκνυσιν, ὅτι καὶ τούτους οὐδὲν πλέον 

δεῖ φυλάττειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐχόντων τὸν λέγοντα. 
4 ΄ς“" φὰ ζω. , ζω 

λο ἈΑλλα ἐπιστεῖλαι αὑτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἀλισ- 
΄ ΄ὰ ’ “Ὁ φξ“ [οὲ 

γημάτων τῶν εἰδώλων, καὶ τῆς πορνείας, καὶ τοῦ πνικτοῦ, 

καὶ τοῦ αἵματος. 30 

Τοῦ αὐτοῦ. Αὗται γὰρ εἰ καὶ σωματικαὶ, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖαι 

φυλάττεσθαι" ἐπειδὴ μεγάλα εἰργάζοντο κακὰ, τούτων μάλιστα 
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αὐτοὺς ἐπαυσεν" οἰκογομέκὼς καὶ ἡ ἀντιλογία ἵνα μετα τὴν ἄντι- 
7 »"» ’ὔ λογίαν βεβαιότερον ἡ τὸ δόγμα. 

φο ΄-Ὄ Ά 3 ΄ιὰ 3 ΦΆ Ά ς ἢ 4 

1 Μαωῦσηῆς γαρ ἐκ γενεῶν ἀρχαιῶν κατὰ πόλιν τοὺς 
Ἁ -“ σι Ἁ σ΄ 

κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει, ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν 
’ ὔ 

σάββατον ἀναγινωσκόμενος. 5 

Διδέμου. Εἰ καὶ πρὸ τῆς ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ κατὰ πᾶν. 

σάββατον ἐν μόναις ταῖς συναγωγαῖς ἀνεγινώσκετο Μωὺσῆς, 
9.9 φ .Ν 5 ͵ 4 .“.  "» , ὡ ΝΞ ἀλλ᾽ οὖν μετὰ τὴν ἐπιδημίαν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ Χριστοῦ 
3 ᾿ 3 , δ σ 3 Ν “ ἍΝ 3 

οὐ κωλύεται ἀναγινώσκεσθαι" καὶ ὅρα εἰ δυνατὸν τοῦτο γενέσθαι ἐκ 

τοῦ, ““ ἄχρι γὰρ σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωῦσῆς"" ἀλλὰ το 

καὶ τὸ ““ πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει," οὐ περὶ μόνων τῶν τῆς καινῆς 

βιβλίων λέγεται" ὥσπερ οὐδὲ τὸ “ πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ 
(ς 5,7 .). 3." ν 2) ’ νΝ ν ᾽ὔ 4 “ ὠφέλιμος" εἰ γὰρ μὴ ἀνεγινώσκετο τὰ παλαιὰ γράμματα ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις, οὐκ ἀκρίτως Γαλάταις ἐπεστέλλετο, τὸ “ λέγετέ μοι οἱ 

“ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε : καὶ τὰ ἑξῆς. 15 
’ “ “ ’ 

22: Τότε ἔδοξε τοῖς Ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 
ν νσ “. ᾽’ δ σν σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν 
’ὔ ἐ Ἁ “ σι ’ 

πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν συν τῷ Παυλῷ καὶ Βαρνάβᾳ, 
3 Ἶ ὔ ν 

ἰούδαν τὸν καλούμενον Βαρσαβᾶν, καὶ Σίλαν, ἄνδρας 
ξ ΄ 3 “ΌῸΟῸ 59 ἌΝ ΄ Ν " 3 22 ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς" γράψαντες διὰ χειρὸς αὐ- 20 
τῶν τάδε, 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὁρᾶς αὐτοὺς οὐχ ἁπλῶς ταῦτα νομοθε- 
τοῦντας" καὶ ὅρα ὥστε ἀξιοπιστότερον͵ γενέσθαι, πέμπουσι τοὺς 

,», 2,» 70 κ᾽.» ΄ ε Ν Ψᾳ{ὌΗΝ νῷ - 
παρ αὐτῶν, ἐν αἀγύποπτοι ὡσιν οἱ περὶ Παῦλον" καὶ ὅρα πῶς φορ- 

τικοὺς ἐκείνους διαβάλλοντες ἐπιστέλλουσιν. 25 
’ “ 

Οἱ ἀποστόλοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἀδελφοὶ, τῆς 
᾿ ’ ΄“ 

κατὰ τὴν ᾿Αντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς 
᾽ν Σ ΄“ Ἁ 

24τοῖς ἐξ ἐθνῶν, χαίρειν. ᾿Εἰπειδὴ ἠκούσαμεν, ὅτι τινὲς ἐξ 
ς- ε.« ’ [4 ζω ᾽ 

ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις, ἀνασκευάζοντες 
᾿ 4 ΠΣ ΄σ΄ι'ὃ' ’ὔ ξ᾽ ΙΝ ζω ᾿ 

τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τὸν 30 
’ ᾽ ᾿ 

νομον, οἷς οὐ διεστειλάμεθα. 

Τοῖ αἰτοῦ. Ἀρκοῦσα αὕτη κατηγορία κατὰ τῆς ἐκείνων προ- 
τετείας, καὶ ἀξία τῆς τῶν Ἀποστόλων ἐπιεικείας, οὐδὲν παρ᾽ ἑτέρων 

κΚκ2 
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’ Ἁ δ [2 ᾽ ’ 

εἰρηκότων. Καὶ μετ᾽ ὀλίγω--Ξ Ορα οὐδὲν φορτικώτερον κατ᾽ ἐκεί- 
3 σῷ Ψ Ἁ 

γων λέγοντας, ἀλλ᾽ εἰς ἕν ὁρῶντας μόνον, ὥστε ἀνατρέψαι τὸ γε- 
-ῷ Ν ΩΝ δῷ γενημένον᾽ τοῦτο γὰρ καὶ τοὺς ἐκεῖ στασιάζοντας ὁμολογῆσαι 

ΠΕΣ Ἐν ΡΡ Ψ ς 5» - ν Ψ “ , Ψ 
ἐποίει" οὐκ εἶπον ὅτι οἱ ἀπατεῶνες, καὶ ὅσα τοιαῦτα. καίτοι, ἔνθα 

“Ὁ “ Ἁ “᾿ Ἁ λ 
ἐχρῆν; ποιεῖ αὐτὸ Παῦλος" ὡς ὅταν λέγῃ" “ ἃ πλήρης καντῦς ᾿ς 

’ φ“ ’ὔ’ 

“ὁ δόλου" ἐνταῦθα δὲ κατορθωθέντος οὐκέτι χρεία ἦν. 
Η ς.ς α« ᾽ ε Ἁ 

25 Ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν, 
“ “ κὶ Ψ “ “ὉὋ “Ὁ “ 

Τοΐ αἰτοῦ. Εἴτα ὅτι οὐ τυραννικῶς, ὅτι πᾶσι ταῦτα δοκεῖ, 
κά Δ.» ’ οὶ ’ 
ὅτι μετὰ ἐπισκέψεως ταυταὰ γράφουσιν. 

2 Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι οὔτε Ἰάκωβος οὔτε Πέτρος ἐτόλ- το 
, 7 4" ᾿ τ , ΄, “«3Φς22ΑἈἠὦ1ωΞ 

μήσαν, καίτοι κρίναντες αὐτὸ καλὸν εἰνω, δίχα πάσης τῆς ἐκ- 
7 ΄ δ “ὦ “Ὁ ψῳ κλησίας δογματίσαι τὰ περὶ τῆς περιτομῆς" ὅπον τὲ οὔτε πάντες 

ὑθέντησαν, εἰ μὴ ἐπείσθησαν ὅτι τοῦτο δοκεῖ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ- ἡννεντὴ σαν, εξ μὴ 0 αν γ 
ΓΑ ματι" οὗ 

Ν 7 Ν 3 ΄ 9 “Ὁ “«4χκχκν Ν 
καί προέταξαν τὴν αὐθεντείαν ἐν τῇ ἐπιστολή εἴποντες 

“ ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν, Βαρνάβᾳ καὶ ἸΠαύλω, ἀνθρώ- κ5 

“ποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυ- 

“« ρίου"" τηλικοῦτοι ἦσαν οὗτοι, ὅτι ἐμαρτυρήθησαν ὑπὸ τῶν μαθη- 
τῶν μεγάλοι εἶναι. 

᾿Εκλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς 
26 ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, ἀνθρώποις παρα- 1. 

δεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. ἵνα μὴ δόξη διαβολῆς εἶναι Παύλου καὶ 

Βαρνάβα τὸ ἐκείνους ἀποσταλῆναι, ὅρα ἐγκωμία αὐτῶν" ““ ἀνθρώ- 
99 ’ “ῸὋ Ὁ ὔ 

“6 ποις σι, ““ παραδεδωκόσι τὰς ἃς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνὸ-25΄ ἢ 9 

“ματος τοῦ Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ." 

2ὴ ᾿Απεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς 
διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. δες γὰρ μὴ τὴν ἐπιστολὴν παρεῖναι 
3 ᾿ς Ὁ Α ’ “ ΌνΨ 

μόνον" ἰνα μὴ λέγωσιν ὅτι συνήρπασαν, ὅτι ἄλλο ἀντ᾽ ἄλλου30 

εἶπον τὸ ἐγκώμιον τὸ περὶ ΠΠαύλον ἐνέφραξεν αὐτῶν τὰ στό- 
ματα. ΄ 

,8 ᾿Εδοξε γὰρ τῷ ̓ Αγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν, μηδὲν πλέον 

ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος, 
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Τοῖ αἴτοῖ. Ταῦτα γὰρ ἡ καινὴ οὐ διετάττετο" οὐδαμοῦ περὶ 

τούτων διελέχθη ὁ Χριστὸς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ νόμου ταῦτα λαμβά- 
, 89 3 3 “Ὅ - ’ 3 , 

γουσι" καὶ πνικτῶν, φησίν, ἐνταῦθα τὸν φόνον ἀπείργει. 

Τοῦ αὐτοῦ. Καίτοι ἤρκει εἰπεῖν “ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι" τὸ 
Δ ε «ς“6{ ᾽ὔ ᾽ 4“ ,͵4 Ὁ Ν ΄ γ᾽ θ ᾽ὔ κ᾿ ὲ ν 

μὲν “ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι," ἵνα μὴ νομίσωσιν ἀνθρώπινον εἰναι" τὸ 5 

δὲ “ἡμῖν, ἵνα διδαχθῶσιν ὅτε καὶ αὐτοὶ ἀποδέχονται καὶ ἐν περι- 
τομῇ ὄντες. 

Κυρίδλου ἐκ τοῖ 8΄ τείχους τῶν κατὰ Ἰουδλιανοῖ, Πῶς 
᾿ , 9 4 3 δ Ω͂ , “Ὁ Ά “- “ ’,’ὔ .“᾿ 

γὰρ οὐκ ἄληθες εἰπεῖν, ὅτι τὸ χρῆναι λοιπὸν τῆς τοῦ νόμον σκιᾶς 

ὀλιγωρεῖν ἐκέλευσε τοῖς διὰ τῆς πίστεως κεκλημένοις εἰς ἀλήθειαν" το 
ΔΝ 4." 3 ’ ’ ἸῚ ’ ὦ ἅ γὰρ ἦν εἰκὸς ἀποπεραίνειν δύνασθαι τοὺς ἔτι νηπίους, διὰ τῆς 

τῶν Ἀποστόλων ἐθεσμοθέτει φωνῆς" φάσκοντες δὲ τὸ “ μηδὲν πλέον 

“ ἐπιτιθέναι ὑμῖν βάρος," ἐδίδασκον ἐναργῶς, ὡς ὄντα διαβριθῆ τὸν 
’᾽ Α ’ὔ “Ὡ. » 3 “ “« 35 3 4 

νόμον καὶ δυσδιακόμεστον παντελῶς, καὶ αὐτοῖς τοῖς ἐξ ᾿Ισραὴλ 

οὐκ ἂν ἐπιθεῖεν αὐτοί ἐδόκει δὴ οὖν τῷ Πνεύματι, φυλάττεσθαι τς 

παρ αὐτῶν ἥκιστα μὲν τὸν νόμον, τὰ δὲ οἰστὰ καὶ εὐδιακόμεστα 
πειρᾶσθαι πληροῦν, τοὺς ὑπὲρ τῶν ἔτι μειζόνων ἱδρῶτας οὕπω 
διενέγκειν ἰσχύοντας ὀκλάζοντι νῶ, ἄρτι τὲ καὶ μόλις ἀδρυνομιένῳ 

πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ πολιτείαν καὶ ζωήν. 

Σετήρον. “"Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν" μηδέν σε, χο 

φησὶν, ὃ αἱρετικὸς, ἀδελφὲ, ξενίση τῶν εἰρημένων ὡς ἀδελφόν σε 

καλεῖ, καὶ ὡς πολέμιον ἀναιρεῖ" μὴ θαυμάσης, φησιν, εἰ ὑπὲρ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος εἶπον οἱ Ἀπόστολοι" ὅταν ταῦτα λέγῃ, ἀπὸ τῆς 

γραφῆς τὰ βέλη προσφέρομεν τί οὖν ἔστι πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν ; 
εἰ τὸ συνῆφθαι τοὺς Ἀποστόλους τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι ἐλαττοῖ τοῦ 15 

Πνεύματος τὴν δόξαν οὐκοῦν τὸ συνῆφθαι Μωσῆν τῷ Θεῷ ἐλατ- 
τοῖ τοῦ Θεοῦ τὴν δόξαν; λέγει γὰρ ἡ γραφή" “ ἐπίστευσεν ὅ 

“ λαὸς εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς Μωσὴν" ἀλλὰ καὶ ἕτερον προενέγκω- 
μεν βέλος" εἰ καθαιρεῖ τοῦ Πνεύματος τὴν ἀξίαν συνημμένη ἡ 
δόξα τῶν Ἀποστόλων, ὑβρίζει καὶ τὸν Θεὸν, καὶ ἐλαττοῖ αὐτοῦ τὴν 30 

ἀξίαν Σαμουὴλ προσκείμενος" γέγραπται γὰρ, “ καὶ ἐφοβήθη 
“ χᾷς ὃ λαὸς τὸν Κύριον καὶ τὸν Σαμονήλ᾽" πάλιν καὶ τρίτον 

ἄλλο προσενέγκωμεν βέλος κατὰ τῆς ἀσεβείας" εἰ ἐλαττοῖ τοῦ 
Πνεύματος τὴν ἀξίαν καὶ τὴν θεϊκὴν αὐθεντίαν, τὸ συνῆφθαι τῷ 

[Πνεύματι τοὺς Ἀποστόλους, ἐλαττοῖ τοῦ Θεοῦ τὴν ἀξίαν Γεδεὼν 35 
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’ 38. «Ὁ» "᾿ “. ἐς 3,7 ᾿ Ψ . 4 4 προσκείμενος αὐτοῦ τῇ προσηγορίᾳ ““ ἐβόησε γὰρ ἅπας. ὁ λαὸς, 

« σόλεμος τῷ Κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεών" ὥσπερ οὖν συνῆκται Μωυ- 

σῆς τῷ Θεῷ, οὐχ ὡς ὁμότιμος, ἀλλ᾽ ὡς προφήτης" καὶ Γεδεὼν 
φΘ “. ᾽ φ ςο » ϑ 2. » Φ᾿ ͵ 

τῷ Θεῷ, οὐχ ὡς ὁμίτιμος, ἀλλ᾽ ὡς στρατηγὸς τοῦ πολέμου" 
Υ ΔΛ ."Ἁ 4 "Ὁ ’ φ 4 μερὶ 3 “ 

ουτὼς καὶ οἱ Ἀπόστολοι τῷ {Πνεύματι, ὡς κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου. 5 
4 ’ Ν 3 [4 Ἁ δ φΡΦ Φ ’ Ἁ 

γνωριζε τοίνυν τὴν αὐθεντίιαν, καὶ μὴ νβριζε τοῦ {Πνεύματος τὴν 

ἀξίαν. 

40 Πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων, ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων, 
᾿ 

καὶ αἵματος, καὶ πνικτοῦ, καὶ πορνείας" ἐξ ὧν διατη- 

ροῦντες ἑαυτοὺς, εὖ πράξετε. ἔρρωσθε. ἴο 
Τοῦ Χρυσοστόνου. Δείκνυσιν ὅτι τὰ ἄλλα οὐκ ἀναγκαῖα. 

“ ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε" δεικνύει ὅτι οὐδὲν αὐ- 
“» , 59,,3ϑ.» ι κ᾿ οὖς, 3.2 νιν ν . 

τοῖς λείπει, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ τοῦτο᾽ ἠδύναντο μὲν γὰρ καὶ χωρὶς γραμ- 

μάτων, ἀλλ᾽ ὥστε νόμον εἶναι ἔγγραφον πάλιν ὥστε πεισθῆναι 
τῷ νόμῳ καὶ ἐκεῖνοι ἔλεγον, καὶ μετ᾽ εἰρήνης. 1 

Τοῦ αἴἰτοῖ. “Πλὴν τῶν ἐπάναγκες ἀπέχεσθαι" τὰ τέσσαρα 
ταῦτα ἀπαγορεύσαντες ποιεῖν τὰ ἔθνη, τὰ λοιπὰ αὐτοῖς συνεχώ- 

" ἔστι δὲ ταῦτα' ““ ἀτέχεσθαι εἰδωλοθύ ἱ αἱ ρησαν" ἔστι δὲ ταῦτα' ““ ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων, καὶ αἵματος, καὶ 
“ὁ πγικτοῦ, καὶ πορνείας." 

30 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς ᾿Αντιόχειαν" 10 
καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος, ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν" 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα βραχεῖαν ἐπιστολὴν, οὐδὲν πλέον ἔχουσαν᾽ 
6 , ϑΔΝ Ἁ 9 393.) » ’ Ν οὐδὲ κατασκευὰς οὐδὲ λογισμοὺς, ἀλλ᾽ ἐπίταγμα’ Πνεύματος γὰρ 

ἦν νομοθεσία. 

41 ᾿Αναγνόντες δὲ, ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 25 
Τοῦ αἰτοῦ. Εἶτα κἀκεῖνοι αὐτοὺς παρεκάλουν καὶ βεβαιώ- 

2. γ΄, Ν δ “- ’ ; “ σαντας αὐτούς" πρὸς γὰρ Παῦλον φιλονεικότερον διέκειντο" οὕτως 
ἀπῆλθον μετ᾽ εἰρήνης. 

32) Ἰούδας τὲ καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ 

λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ ἐπεστή- 39 
ριξαν. 

Ἀμμωνῖου. ᾿ἰδοὺ καὶ οὗτοι προφῆται ἦσαν σημειωτέον δὲ 
ὅτι καὶ ἡ νέα διδασκαλία ἔσχε προφήτας πολλοὺς, οὐ μόνον ἡ 

παλαιὰ γραφή. 
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32 Ποιήσαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ 
44τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστειλάντας αὐτούς. ἔδοξε 
35 δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ. Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας 

διέτριβον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζῦμε- 
4 4(,Ἡ εν δ ́̓ ΝΥ ὔ σ΄“ ’ 

νοι, μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν, τὸν λόγον τοῦ Ἀυριου. 5 

Τοῖ Χνυσοστόμου. Οὐκέτ, στάσεις καὶ μάχαι. Παῦλος δὲ 
λοιπὸν ἐδίδασκεν" οὐδεὶς τύφος ἦν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ᾽ μετὰ Πέτρον 

Παῦλος φθέγγεται, καὶ οὐδεὶς ἐπιστομίζει" ᾿Ιάκωβος ἀνέχεται, 

οὐκ ἐπιπηδᾶ" πολλὴ ἡ εὐταξία' οὐδὲν ὁ ̓ Ιωάννης ἐνταῦθα οὐδὲ οἱ 
. ΝΟ ’ὔ 3 Ν “᾿ 3 οὐ Α΄ ζ Ν Ξ.ϑὋ ν΄ 3 

λοίποε Απόστολοι, ἀλλὰ σιγῶσιν' εκεῖνος γὰρ ἣν τὴν ἀρχὴν ἐγ- 1οὸ 

κεχειρισμένος, καὶ οὐκ ἀγανακτοῦσιν οὕτω καθαρὰ δόξης ἦν 
αὐτῶν ἡ ψυχή. 

ἘΞ ᾿Αγτίρρησις Παύλου πρὸς Βαρνάβαν περὶ Μάρκου. 

, 4 Α ’ὔ ΄“ 

386 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε πρὸς Βαρνάβαν ὃ Παῦλος, 
ϑ Α ᾽ν 

ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς τς 
᾿ ἊΝ , 3 ς . ͵ . ; ΝΕ κατὰ πᾶσαν πόλιν, ἐν αἷς ἐκηρύξαμεν τὸν λόγον τοῦ 

37 Κυρίου, πῶς ἔχουσι. Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συμπαρα- 
4ὃ λαβεῖν καὶ ᾿Ιωάννην τὸν καλούμενον Μαρκον' Παῦλος 

Ν» σι ζω 

δὲ ἠξιοῦτο, τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας, 
νν ᾿ 3 “- Ά, καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συμπαρα- 10 

4 σι 

λαμβάνειν τοῦτον. 

Τοῦτο γὰρ ζωή" τοῦτο παράκλησις" τοῦτο παραμυθία διδα- 

σκάλῳ γοῦν ἔχοντι, ἡ ἐπίδοσις τῶν μαθητενομένων᾽ οὐδὲν γὰρ οὕτω 
’ 

δείκνυσι τὸν τὴν ἀρχὴν ἔχοντα, ὡς ἡ φιλοστοργία ἡ περὶ τοὺς 
΄ 

ἀρχομένους. 25 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚόΠΟΥ ἈΝΤΙΟΧΕΊΑΣ πρὸς ἈΝΑστάσιον 
7 φῳ ιν φῳ 

ΠΑΤΟΝ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Εἰ τοῖς Ἀποστόλοις οὕτως ἀναγκαῖον κατ- 
μ 2 ’ Α . ΝΆ - ’ ἐφαίνετο τὸ ἐπιστρέφειν, καὶ τὰς αὐτὰς περινοστεῖν πόλεις πολ- 

λάκις, ἐν αἷς τὸν τοῦ Εὐαγγελίον λόγον κατήγγελλον, καὶ ἐπι- 
σκέκτεσθαι τοὺς πεπιστευκότας, καὶ ἀνακρίνειν πῶς ἔχουσι, ποίαν 30 

ἕξομεν ἡμεῖς πρὸς Θεὸν ἀπολογίαν, μηδὲ διὰ γραμμάτων πλη- 
βοῦντες ὅχερ ἐπλήρουν ἐκεῖνοι, μετὰ πολλοῦ πόνον βαδίζοντες τοῖς 
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ἰδίοις ποσὶ, καὶ αὐτομολοῦντες πρὸς τοὺς χρείαν ἔχοντας" καὶ τὰ 

πρὸς σωτηρίαν λυσιτελοῦντα διδάσκοντες ; 

ἈΜΜΩΝΙΟΥ. Σημειωτέον ὅτε ἔργον τῶν ἡγουμένων περιεργά- 
ζεσθαι τοὺς ὑπ᾽ αὐτῶν φυτισθένταρ" μήπως ἄρα οὐχ ὑγιαίνουσι 

τῇ πίστει, ἀλλὰ χωλεύονσι" καὶ δεῖ αὐτοὺς διορθωθῆναι. ς 

Τοῦ Χρνυσοστόμου. Καίτοι οὐκ ἔδει ἀξιοῦν αὐτὸν ἔχοντα 
κατηγορεῖν μετὰ ταῦτα' τοῦτο καὶ ἐπὶ Θεοῦ γίνεται καὶ τῶν 
ἀνθρώπων" ὁ μὲν ἀξιοῖ, ὁ ὃὲ ὀργίζεται" οἷον ὡς ὅταν λέγῃ, ““ ὅτι ὃ 
πατὴρ αὐτῆς ἐνέκτυσεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῆς" καὶ πάλιν ““ ἄφες 

“με, καὶ θυμωθεὶς ἐξαλείψω τὸν λαὸν τοῦτον" καὶ ὁ Σαμουὴλ το 

ὅταν πενθῇ τὸν Σαοὺλ, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα, ὃ μὲν ὀργίζεται, ὃ δὲ 
οὐκέτι τοῦτο καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γίνεται" καὶ ὃ παροξυσμὸς εἰκότως, 
ἕνα ἐκεῖνος παιδευθῇ, καὶ μὴ δόξη σκηνὴ τὸ πρᾶγμα εἶνα. Καὶ ς ἢ, καὶ μὴ δόξῃ σκηνὴ τὸ πρᾶγμα εἶναι. 

9. ν. 3 4 Α 9 Ἅ Υ̓͂ 
μετ ολι,γα----Καθάπερ γὰρ τις στρατηγὸς οὐκ ἂν ἐλοίτο σκενο- 

φόρον ἔχειν ἀεὶ βάναυσον, οὕτω δὲ καὶ ὃ Ἀπόστολος" καὶ τοῦτο "5 

καὶ τοὺς ἄλλους ἐπαίδευσε, καὶ αὐτὸν ἐρρύθμιζεν“ ἐκεῖνον. 

890 Ἐγένετο οὖν παροξυσμὸς, ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐ- 
᾿Ὶ 3. 393). 5» ’ 

τοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Μήτινα τὰ προλαβόντα θορυβείτω 
ἐς ἐ ,’ 3 φ᾿ 9 [4 σῳ 93 , ὔ Ἐ ὃ Ἁ ἡμέρᾳ ἀγαθῇ ἀμνησία κακῶν μηδεὶς παραταττέτω" μηδείς 20 
λεγέτω" ἐχρῆν ἐν ἱερεῦσι Χριστοῦ μικροψυχίαν εἶναι. μὴ γὰρ 

ἐπελαθόμεθα ὅτι ἄνθρωποι ἔσμεν" καὶ πολλάκις καὶ ἄκοντες πταί- 

ομεν" ἔχεις εἰκόνα δυναμένην παραμυθήσασθαι" οὐ τοὺς ἁγίους 

ὑβρίζω" μὴ γένοιτο" ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνων τὰ πάθη δεικνύων ἐγένετο 
μεταξὺ Παύλου καὶ Βαρνάβα μικροψνχία' οὐ τοῦ μὲν ἑνὸς μέ- 3: 

4 φῳ "“ Δ κνΚ'' 4 [4 9 38 ὁ ᾿» ρους δικαιοσύνην τιμῶντος, τοῦ δὲ ἕτερου ἀδικίαν, ἀλλ᾽ ἑκάστου 
’ “2 9 [4 ᾽ Φ δ 9 ΄“- ’ 

μέρους σκοπῷ εὐσεβείας δουλεύοντος" ἤ δὲ αἰτία τῆς μικροψνχίας 

ἐστὶν αὕτη. Μάρκος τις ἣν συνοδοιπορῶν αὐτοῖς πρὸς τὸν εὐαγγε- 

λικὸν δρόμον ἀπὸ Παλαιστίνης μέχρι Πέργης τῆς Παμφυλίας" 
εἶτα τῶν Ἀποστόλων εὐτόνῳ κεχρημένων δρόμῳ, καὶ ἀκαμπεῖ τῇ 3. 

ψνχῇ πρὸς τοὺς ἀγῶνας ὁπλιζομένων, Μάρκος ὡς ἄνθρωπος ναρ- 
2 ἘΞ: 93 “ ᾿ ᾿ ’ Α “- Ν ᾿ 

Κησας, Καὶ μὴ ἐντογὼν πρὸς τὸν δρόμον τὸν τοσοόντον, Και πρὸς 

γ᾽ " “ὁ ἐν 

Α 4 φ φω ,ὔ ᾿] ’ 4.» ὦ Ἁ , - 

τοὺς ἐν ἐκαστῇ πόλει ἀνακύπτοντας ἀγῶνας καὶ κινδύνους καὶ 

5 ἐρύθμιζεν (οἀ. 
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μάχας ἀποταξάμενος τῷ δρόμῳ τῶν Ἀποστόλων, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν 

Παλαιστίνην ἦν οὖν οὐ Χριστὸν ἀρνησάμενος, ἀλλὰ τὸν δρόμον 

τὸν πολὺν ὡς βαρὺν παραιτησάμενος" ἐπανῆλθε πάλιν ἸΠαῦλος 
Ἁ ΄ Ν .) ’ ΄ ν “ ’ “ 

καὶ Βαρνάβας καρποὺς εὐσεβείας γέμοντες, καὶ τῷ δρόμῳ τῆς 
3 4 ’ Ἁ 9 ’ Ν 3 έ ’ 

εὐσεβείας στεφανούμενοι, καὶ εὐαγγελιζόμενοι τὴν ἐν Ϊεροσολὺ- 5 

μοις ἐκκλησίαν. τῶν ἐθνῶν οὖν πάντων ἐπαινούντων τὸν Παῦλον καὶ 

τὸν Βαρνάβαν ἐπὶ τοῖς κατορθώμασιν, ὁ Μάρκος λυπηθεὶς ἐπλήγει 
᾿Ὶ ,’ Α Α ’ “ὦ , , ΜΝ 4 ς Ὰ 

τὴν ψυχήν κατὰ τὸν λόγον τοῦτον ἐνενόησεν ἴσως πρὸς ἑαντὸν, 

τοῦτο λέγων" ὅτε εἰ ἤμην κοινωνὸς τῶν πόνων, ἐγενόμην ἄρτι κοι- 
᾿ ΕΖ... ΝΟ Ν , »ἊΝ ΞΕ 

γωνὸς καὶ τῶν ἐπαίνων πολλοὶ γὰρ πολλάκις αὐτὰς τὰς ἀρετὰς τὸ 

διὰ τὸν πόνον φυγόντες, διὰ τὰς ἐξ αὐτῶν εὐφημίας αἱροῦνται 
τ ’ ἦν Η Δ ς 7 3 ’ 3 “- πονεῖν" τί οὖν; μεταμεληθεὶς ὁ Μάρκος ἐβουλεύσατο ἐπανιοῦσιν 

αὐτοῖς τοῖς Ἀποστόλοις συνδραμεῖν" ὁ οὖν Βαρνάβας μετανοή- 

σαντα αὐτὸν ἐδέξατο" ὁ δὲ Παῦλος ἐφιλονείκει καὶ ἔλεγε, “ τὸν μὴ 

“συνελθόντα ἡμῖν εἰς τὸ ἔργον Κυρίου οὐ δεῖ συμπαραλαμβάνειν" τ΄ς 
’ 2. δ 2 ᾿ ͵ ν ,. 

ἦν οὖν στάσις, οὐκ ἀδικίας, ἄλλα δικαιοσύνης καὶ μικροψυχίας 

καὶ φιλανθρωπίας" ὁ Παῦλος ἐζήτει τὸ δίκαιον, ὁ Βαρνάβας τὸ 

φιλάνθρωπον. στασιάζοντες οὖν τὰς γνώμας, εἰ καὶ συνεφώνουν 
“υ 3 ’ 3 “ 4 φ ᾿ι “- 

τῇ εὐσεβείᾳ, εἰς τοσοῦτον ἦλθον παροξυσμὸν, ὡς καὶ χωρισθῆναι 

ἀκ ἀλλήλων᾽ οὕτω γέγραπται" διέστησαν δὲ οὐ πίστει, οὐδὲ δια- 2ο 
ϑέσει, ἀλλὰ ἀνθρωπίνῃ μικροψυχίᾳ" ἐγένετο δὲ οἰκονομία" ὡς γὰρ 

΄ Ἁ “ 

διέστησαν, ὃ Βαρνάβας τὸν Μάρκον παραλαβὼν ἐξῆλθεν εἰς τὸν 

οἰκεῖον δρόμον ὠφέλησε δὲ τὸν Μάρκον ἡ Παύλου ἀκρίβεια" ὡς 

γὰρ εἶδεν ἑαντὸν οὕτως ἐκβληθέντα διὰ τὴν ῥαθυμίαν, ἐσπούδαζε 
Α “ ’ "ο ὃ 7 ὃ ’ ’ Ν ᾽ 

καὶ τῇ προθυμίᾳ τῷ δευτέρῳ δρόμῳ καλύψαι τὴν προτέραν νωχε- 5 

λίαν" συνὴν τοίνυν ὃ Μάρκος τῷ Βαρνάβᾳ σπουδάζων καὶ τρέχων" 
6 ω] “ “- 

ὃ Παῦλος ἐν ταῖς ᾿Εκκλησίαις παρήγγειλε μὴ δεχθῆναι τὸν Μάρ--: 

κον" οὐχ, ἵνα λυπήση, ἀλλ᾽ ἵνα σπουδαιότερον ποιήσῃ ὡς δὲ εἶδεν 

ὁ ἅγιος Παῦλος προσλαβόντα τῇ σπουδὴ τὸν Μάρκον' καὶ ἀπο- 

λογησάμενον διὰ τῶν δευτέρων, ἄρχεται αὐτὸν παρατίθεσθαι" καὶ 30 

τί φησιν; ““ ἀσπάζεται ὑμᾶς Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα' περὶ 

“ οὗ ἐλάβετε ἐντολὰς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθαι αὐτόν" καὶ νῦν 

ξαραμυθείσθω τὰ ἀρχαῖα τὴν νέαν ὑπόθεσιν" εἰ γὰρ τότε μεταξὺ 
Παύλου καὶ Βαρνάβα ἐγένετο μικροψυχία, τί θαυμαστὸν εἰ με- 
ταξὺ ἡμῶν ὃ 25 

ι,} 
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Τοῦ Χρυσοστόμου. Δοκεῖ μὲν εἶναί τις παροξυσμός" τὸ δὲ 

κἂν οἰκονομία ἐστὶν, ὥστε τοὺς προσήκοντας ἕκαστον τόπους ἀπο- 
τ“ .-“-᾿ 3 ἰὲ ’ὔ κι 2 Α ν  Ψ ν λαβεῖν" καὶ ἔδει οὐχ ὁμοτίμους εἶναι, ἀλλὰ τὸν μὲν ἄρχειν, τὸν 

δὲ ἄρχεσθαι" καὶ τοῦτο οἰκονομικόν' Κύπριοι μὲν γὰρ οὐδὲν τοιοῦ- 
3 Ψ δ) ’ Α [2 , Ν,..»9 4 τὸν ἐπεδείξαντο, οἷον οἱ ἐν Ἀντιοχείᾳ καὶ οἱ λοιποί" καὶ ἐκείνου 5 

μᾶλλον ἐδέοντο τοῦ ἤθους τοῦ ἁπκαλωτέρου, οὗτοι δὲ τούτου. Καὶ 

ἐν τοῖς προφήταις τοῦτο εὑρίσκομεν, διαῴφορους γνώμας καὶ διά- 

φορα ἤθη, οἷον ὁ Ἠλίας αὐστηρὸς, Μωυσῆς πρᾷος" οὕτω δὴ καὶ ἐν- 
- “᾿» » ε “,. τΨ ".σ . ᾿ς 

ταῦθα σφοδρότερός ἐστιν ὁ Παῦλος" καὶ ὅρα καὶ οὐτω τὸ ἐπιεικὲς 
“ἠξίου, φησὶ, “ τὸν ἀποστάντα," καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα--- τὸ 

Λαμβάνουσιν ἑαυτοὺς, ὥστε παιδεῦσαι καὶ ἀπαρτίσαι διὰ τοῦ 

χωρισμοῦ τοὺς δεομένους τῆς παρ᾿ αὐτῶν διδασκαλίας. Καὶ μετ’ 
ὀλίγα---τπρῶτον μὲν οὖν οὐδὲν κακὸν γέγονεν, εἰ ὁλοκλήροις ἔθνεσιν 
ἀρκοῦντες ἀπεσχίσθησαν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀλλὰ καὶ μέγα ἀγαθὸν, 
ἄλλως μηδὲ τοῦτο κρύψαντα. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---Τίς μὲν οὖν τς 
4 “ 3 ’ὔ 3 ς . 3 ᾽ ’ ἂν ᾽, ἀμεῖνον ἐβουλεύσατο, οὐχ, ἡμῶν ἀποφήνασθαι" τέως δὲ ὅτι μεγάλη 
͵ 3 “, νΝ Ϊ . φ ἢ ͵ γέγονεν οἰκονομία' εὖγε οὗτοι μὲν ἔμελλον δεὕτερον ἐπισκέψεως 

ἀξιοῦσθαι, ἐκεῖνοι δὲ οὐδὲ ἅπαξ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- Τί οὖν ; ἐχθροὶ 

ἀνεχώρησαν ; μὴ γένοιτο᾽ δρᾶς γὰρ πανταχοῦ μετὰ τοῦτο Βαρ- 
νάβαν πολλῶν ἐγκωμίων ἀπολαύοντα παρὰ Παύλον ἐν ταῖς ἐπι- 20 
στολαῖς. ““ παροξυσμός," φησιν, ““ ἐγένετο" οὐκ ἔχθρα οὐδὲ 

φιλονεικία τοσοῦτον ἴσχυσεν ὁ παροξυσμὸς ὥστε χωρίσαι" καὶ 

εἰκότως" ὅπερ ἕκαστος ὑπέλαβεν εἶνα, λυσιτελὲς, τοῦτο μετὰ 

ταῦτα οὐ προήκατο διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον κοινωνίαν. ἐμοὶ δοκεῖ 
, ’᾽ “ φ . Ἁ Ἁ 3 ’; 3 

κατὰ συναίνεσιν γεγενῆσθαι ὁ χωρισμός, καὶ πρὸς ἀλλήλους εἰ- 35 
““«““ » ΚΕΝ , Δ 9 , σ΄ ᾿ ΄ πεῖν ὅτι ἐπειδὴ ἐγὼ βούλομαι, σὺ δὲ ον βούλει, να μὴ μαχώ- 

΄ Ἁ ’ . Κα ᾽ Υ 2 ’ 
μεθα, διανειμώμεθα τοὺς τόπους" ὥστε πάνυ εἰκοντες ἀλλήλοις 

τοῦτο ἐποίουν ἐβούλετο γὰρ στῆναι τὸ Παύλου Βαρνάβας" διὰ 

τοῦτο ἀνεχώρησεν. εἴθε καὶ ἡμεῖς τοιούτους ἐχωριζόμεθα χωρισ- 

μοὺς, ὥστε ἐπὶ κήρνγμα ἀπιέναι. 30 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚύΠπΠΟῚ ἈΝΤΙΟΧΕΊΑΣ Ἐκ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ ΤΟΥ͂Σ 
ἘΠΙΣΚΟΠΟῪΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Ταῦτα γέγραπται πρὸς τύπον ἡμέτε- 

[2 

ρὸν, ἵνα μὴ καταπίπτωμεν, οὐ δὲ γὰρ ἔνεστιν ἀνθρώπους ὄντας μὴ 

παροξύνεσθαι" παροξυνθέντας δὲ χρὴ μεταβάλλεσθαι. 

ἘΞ ἀνεπιρράφου. Ὁ παροξυσμὸς τῶν Ἀποστόλων οὐ μάχης 35 
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ἕνεκεν ἀλλ᾽ οἰκονομίας γέγονεν᾽ ἐκειδὴ γὰρ ὁ Παῦλος ἔμελλεν 
συνέκδημον λαμβάνειν τὸν Τιμόθεον, εἰκότως τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον 
τῷ Βαρνάβᾳ τὸν Μάρκον παρέδωκεν" ὅτι δὲ καὶ Παῦλος αὐτὸν 
ἠγάκα, ἄκουσον αὐτοῦ γράφοντος τῷ Τιμοθέῳ" ““ Μάρκον ἀναλα- 

“βὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ" ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν" 5 
οἶμαι δὲ τοῦτο γράφειν αὐτὸν, δ᾽ ἀμφοτέρων κηδευθῆναι βουλό- 
μενος. 

Ἀμμωνίου. Διὰ τοὺς κεκαυτηριασμένους τὴν συνείδησιν, ὡς 

διὰ συντόμου ἀπολογητέον περὶ τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ 

Παύλου" οἱ ἐκὶ τοσοῦτον ἐκέτειναν τὴν φιλονεικίαν, ὅτι καὶ ἔχω- 10 

ρίσθησάν, φησιν. ὁ Μάρκος ἔδοξεν ἡμαρτηκέναι ἀπολιπὼν αὐτούς" 

ὁ Παῦλος πρὸς τὸ σωφρονισθῆναι αὐτὸν ὠργίζετο, καὶ ἤθελεν 

αὐτὸν πρὸς ὀλίγον λυπῆσαι" ἵνα αἰσθόμενος ἐκεῖνος μετανοήσῃ, 
Ά , Φ “Ὃ . ΝΥ ΩΝ , , Νλε “- ΠῚ ἣ 

καὶ λοιπὸν ὑποταγῇ τῷ μὴ ποιεῖν τὸ θέλημα τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ 
Α Α φ ΄“ ᾽ 3 δ“ δ ΝΥΝ φ᾿ ὔ 

καρὰ τὴν ἑαντοῦ θέλησιν ἀκολουθεῖν πρὸς τὸ ἔργον τῆς διακονίας 15 
Ο 9 ’ λον “ ’ὔ 3 4 ΝΜ δ: 2 

οὕτως ἐποίησε καὶ ἐπὶ τοῦ Κορινθίον᾽ ἐκβαλὼν αὐτὸν τῆς ἐκκλη- 
, νι ΣΝ εκᾳ »» “-0ΔἊἋ.,ιε ᾿ σ σίας, καὶ αὐτὸς ὑπὲρ αὐτοῦ παρακαλῶν, ἡνίκα μετεμελήθη" οὕτως 

οὖν ἤθελε καὶ τὸν Μάρκον δαμάσαι. ὁ δὲ Βαρνάβας ἁπλούστερος 
ἢ ’ 5. ὦ “ “πψ 3 7 νι. 
ὧν, συνεχώρησεν αὐτῷ μᾶλλον καὶ δίχα ἐκπλήξεως τὸ ἁμάρτημα" 

ὃν ὁ Παῦλος παρεκάλει λέγων, μὴ οὕτως ὡς ἔτυχε τὸν δραπετεύ- 20 

σαντα τῆς συνοδίας προσλαβεῖν, ἀλλ᾽ ἀποστραφῆναι αὐτὸν, διότι 

οὐκ αὐτοὺς ἐνύβρισε τοῦτο ποιήσας, ἀλλὰ τῆς διακονίας κατα- 
’ , » , ’ , κ. “« “φΨφ5 Ν ς 

φρόνησας, τὸν Θεὸν ἐξουδένωσε. τούτῳ οὖν τῷ σκοπῷ ἀντέλεγεν ὃ 

Παῦλος τῷ Βαρνάβᾳ ἀμέλει οὐδὲ ὠργίζετο, ἀλλὰ παρεκάλει 
αὐτὸν, ὡς φησὶν ἡ γραφὴ, “ Παῦλος δὲ ἠξίου" οὐκοῦν ὁ μὲν Βαρ- 25 

’ » ἦ 4 4. 6 » Η͂ ς δὲ “ γάβας χρηστότητα εἶχε πρὸς τοὺς ὑπηκόους ἕτοιμον, ὁ δὲ Παῦλος 
3 , Ἁ , ᾽ ) Ν Α 9“ 

ἀποτομίαν, πρὸς καιρὸν ἀποδίδους τοὺς καταφρονητὰς τῷ διαβόλῳ 

εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκὸς, ἵνα μεταμεληθῶσιν. οὐκοῦν ἀμφότεροι 
. Ν᾽.» ᾿ "ν᾿ . 9 ᾿ Ν ᾿ κατὰ τὸν οἰκεῖον σκοπὸν καλῶς ἔπραξαν ἀπεχωρίσθησαν δὲ και 

διὰ τοῦτο ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐπείπερ οὐκ ἦσαν μιᾶς ἕξεως ἀμφότεροι" 30 
Δ 94.929 λ-ϑο Ά “᾿ ΝΥ 9 ᾽ ἃ ᾽ ’ 

καὶ ἠδύνατο καὶ οὕτως, διὰ τῆς ἄγαν ἀνεξικακίας μὴ θέλων κρίνειν 
Υ δ 4 ᾽ Δ ς-ς ΩΝ Ά “Ὁ 

ἄλλον, δυσωπῆσαι τοὺς πιστούς" καὶ ὁ Παῦλος διὰ τοῦ ἐπιστατι- 
“« Φ “ ΙῚ “ὉΦ Ὁ 4 ’ ᾿Ὶ ϑ “ κοῦ ἑαυτοῦ καὶ ζηλοτυπικοῦ, σῶσαι καὶ σωφρονίσαι τοὺς ἀμελεῖς 

οὕτω γὰρ διδάσκει λέγων ““ ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον" 

οὔχ ὡς μὴ δυνάμενοι δὲ φέρειν ἀλλήλων τὰ ἐλαττώματα ἀπέστη- 35 
.}.2 
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σαν' ὅπουγε πολὺν συνέζησαν χρόνον, συγκαμόντες ἀλλήλοις καὶ 

συγκινδυνεύοντες" ἀλλ᾽ ἵνα μή τις τὸ ἀνώμαλον τῆς αὐτῶν ὁρῶν 

κολιτείας σκανδαλισθὴ πρὸς ἕνα, ἢ τὸν Παῦλον ὄργιλον καλῶν, ἢ 

τὸν Βαρνάβαν καταφρονητὴν καὶ ἑαυτοῦ γινόμενον μὴ θέλοντα δὲ 

τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐπιστομίζειν, ἀλλὰ παρορῶντα τοὺς τῆς ἕαν- 5 

τῶν ἀμελοῦντας σωτηρίας" ἐθνικοῖς μάλιστα μέλλοντες εὐαγγελί- 
ζεσθαι, τοῖς μηδεμίαν ἔχουσι διάκρισιν καλοῦ καὶ κακοῦ" καὶ 

πολλάκις ἐκ τοῦ διαφόρον τῆς αὐτῶν πολιτείας, ὡς ἀσύμφωνον 
. ΄ 3 ἢ Ἁ Ἁ 4 . .ο 3 ,’ ἐχόντων ἕξιν, ἀσύμφωνον καὶ τὸ παρ᾽ αὐτῶν εὐαγγελιξόμενον μυ- 

ὔ Φ ᾽ μά φω [ ᾽ὔ 9 ἢ στήριον ὑποκτεύοντες εἶναι" ὅπερ μᾶλλον ὑπονοήσαντες, ἀπέστη- το 
4, 3 3 ’ ιω ἮΝ ’ Ἁ Ἅ οὦῳ ΄ 

σαν ἀπ ἀλλήλων" οὐτως εὖ ἔχειν κρίναντες πρὸς τὴν τὸν λόγου 

διακονίαν. 
Ν ’, --"» 

Τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν Μάρκον ἐκπλεῦ- 
ἤ ΄σν ’ ᾽ 4οσαι εἰς Κύπρον' Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξ- 

ἢλθε, 15 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Θαυμαστὸς οὗτός ἐστιν ὃ ἀνὴρ καὶ σφό- 

ὃρα μέγας" πάνυ ὠφέλει τὸν Μάρκον ἡ μάχη αὕτη" τὸ μὲν γὰρ 
, ΕΝ, 5. 2, “ὌΝ , ν 

Παύλον φοβερὸν ἐπέστρεφεν αὐτόν᾽ τοῦ δὲ Βαρνάβᾳ χρηστὸν 
2. ἢ , 3 “ . Ἢ ΄ Ν λ ἃ ιὦὮὃ. ) 
ἐποίει μηκέτι ἀπολειφθῆναι" ὡστε μάχονται μὲν, πρὸς ἕν δὲ τέλος 

ἀπαντᾷ τὸ κέρδος" καὶ γὰρ Παῦλον ὁρῶν αἱρούμενον ἀποστῆναι; 20 
᾽ ᾿ ’ , ᾽ ς ΩΝ ,Ὶ ’ὔ ΓΤ Ὁ ΕῚ 

πάνυ ἐφοβήθη καὶ κατέγνω εαυτοῦ" καὶ Βαρνάβαν ὁρῶν οντως αὖυ- 

τοῦ ἀντεχόμενον, πάνν αὐτὸν ἐφίλησε' καὶ διορθοῦτο ὃ μαθητὴς 

διὰ τῆς μάχης τῶν διδασκάλων" τοσοῦτον ἀπεῖχε τοῦ σκανδα- 

λισθῆναι. 
ἴω ’ ζω ΄- Α “ “΄“- 

Παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ὕπο τῶν ἀδελφῶν. ες 
Τοῦ αἴτοῖ. Τί τοῦτό ἐστιν; ηὔξαντο, φησιν, ἐδεήθησαν τοὺ 

Θεοῦ" ὅρα πανταχοῦ μεγάλα δυναμένην τὴν εὐχὴν τῶν ἀδελφῶν 

καὶ λοιπὸν πεζῇ ὡὸ ὶ διὰ τῆς δὸ ας ὠφελῆ ὺ Ἢ ὠδενε, καὶ διὰ τῆς ὁδοιπορίας ὠφελῆσαι τοὺς 

ὁρῶντας βουλόμενος. 
ἤ , ᾿ Ν 4ιτ Διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν, ἐπιστηρί.- 3. 
Ἁ ζων τὰς ἐκκλησίας. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὅρα τὴν σύνεσιν Παύλον' οὐ πρότερον 
2 .})}}'»γ ν ͵ ν Δ΄ νΝ ἢ ᾿ ΄, ς 
ἐπ᾿ ἄλλας ἐρχεται πολείς, πριν ἢ τὰς δεξαμένας τὸν λόγον ἐπι- 

σκέψασθαι" καὶ γὰρ ἀνοίας ἐστὶν εἰκῇ τρέχειν' τοῦτο καὶ ἡμεῖς 
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οΦῷ μ᾿ Ν ᾽ὔ ὃ ᾽ σ Ν χὰ ΡῚ ὃ ᾽ 

τοιώμεν᾽ τοὺς πρώτους παιδεύομεν, να μὴ οὗτοι ἐμπόδιον γένων- 
 Ὥ γ “᾿ ἐς 05ΙΝΥ 49 ,, ΑἉ Ὸ 9 ’ 9 ἢ 

ται τοῖς μετὰ ταῦτα. “ πῶς ἔχουσι. φησι" καὶ τοῦτο ἤγνοει εἰκὸ- 
ῃ ᾿Ὶ Α ΦὋὋ 9 4 

τως" ὅρα αὐτὸν ἀεὶ διογηγερμένον, μεριμνῶντα" οὐκ ἀνεχόμενον 
δῷ ἊἜ ’ ’ 4 ᾽ 2 “ δ)}7Ὰ᾽..»ν» [4 9 ν΄ 

καθησθαι" καίτοι μυρίους ὑπέμεινε κινδύνους ὁρᾶς ὅτι οὐ δειλίας 
Ἁ ’ 4 ΓΝ 3 Ἁ 4} “Ὅ ’ 

ἣν τὸ εἷς Ἀντιόχειαν ἐλθεῖν" καθάπκ ερ ἰατρὸς ἐπί τῶν καμνόντων 5 
δῷ Ἁ "Ὁ 9 9 ξ΄ 4 

ποιεῖ" καὶ τὴν ἀνάγκην τῆς ἐκισκέψεως ἐδήλωσεν, εἰπών" ““ ἐν αἷς 
Ά ’ “ῴ ὔ 493 7 ’᾽ 

" κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ Κυριον' ἀπέστη ὁ Βαρνάβας, 
Ἁ δια 

καὶ οὐκέτι συνῆλθεν. 

ΚΕΦ. ΚΔ. 

Περὶ κατηχήσεως Τιμοθέου, καὶ τῆς κατὰ ἀποκάλυψιν ἀφίξεως Παύλου εἰς 10 

Μακεδονίαν. 
’ Α ᾽ 

1 Κατήντησε δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ Λύστραν: καὶ 
3 νῚ ’ Φ σι ἤ ’ ΦΝ, 

ἰδοὺ, μαθητής τις ἦν ἐκεῖ, ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναι- 
Ἁ 4 ξκ" 4 ΙῊ:, ἃ δ κος ᾿Ιουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ “Εἰλληνος" ὃς ἐμαρτυ- 
“ Ν σ΄ ὔ ἴω ζω 

ϑ3ρεῖτο ὑπο τῶν ἐν Λύστροις καὶ ᾿Ικονίῳ ἀδελφῶν. τοῦτον ις 
5929 “ Ἁ ζω κο 

ἠθέλησεν ὃ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, 
Τοῦ αὐτοῦ. Ὄντως ἄξιον ἐκπλαγῆναι τοῦ Παύλου τὴν σύνε- 

σιν ὃ τοσαῦτα μαχεσάμενος περὶ τῆς περιτομῆς" ὃ πάντα κινή- 
» " ’ ω " Ω ’ “δ 

σας, καὶ μὴ πρότερον ἀποστὰς, ἕως οὗ κατόρθωσε, τοῦ δόγματος 

κυρωθέντος, περιέτεμε τὸν μαθητήν" οὐ μόνον ἑτέρους οὐ κωλύει, 20 
λὰλ ν᾿ 2. - , ἡ Δ Φ᾽. » 3». » 
ἄλλα καὶ αὐτὸς τοῦτο ἐργάζεται" καὶ οὐδὲν ἁπλῶς ἐποίει προ- 

λήψει" ““ τοῦτον ἠθέλησε," φησι, “ ἐξελθεῖν σὺν αὐτῷ" καὶ τὸ 
θαυμαστὸν τοῦτο᾽ ὅτ, καὶ ἐπηγάγετο αὐτὸν διὰ τοὺς ᾿Ιουδαίους, 

φησὶ, τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις" οὐκ ἂν γὰρ ἠνέσχοντο 
Ἁ “τ᾿ 7 Α ’᾽ 4 "Ὁ , [ά Ψ , ’ παρὰ τοῦ ἀκροβύστου τὸν λόγον ἀκοῦσαι" καὶ τί; ὅρα τὸ κατόρ- 25 

᾿ 7 σ Α “͵Ἄ,΄,΄.Ν ΝΖ νι») θωμα περιέτεμεν, να περιτομὴν καθέλῃ τὰ δόγματα γὰρ ἐκή- 
“ὋΦ [4 “ 4 βυττε τὰ τῶν Ἀποστόλων' ὁρᾶς μάχην, καὶ διὰ μάχης οἰκοδομὴν, 

, ) ας » ’ »ὲὴαλ ᾿ 3. ν"» , “ 
ὃν παρ εἐτέρων πολεμούμενοι, ἀλλα καὶ ἀντοῖ ἐναντία ποίουντες, 
μκ ν 2 , 3 , . δή 5. Ν , ὄντῶ τὴν ἐκκλησίαν ὡκοδόμουν᾽ δόγμα εἰσήνεγκαν μὴ περιτέμνειν, 
καὶ περιέτεμε" κηρύττει μὴ περιτέμνειν, καὶ περιτέμινει τῇ πίστει 30 

καὶ τῷ πλήθει" ““ ἐπερίσσευον," φησὶ, “ τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν." 
ἣ »" ’ “- “ , ᾽ 4 4 , εἶδες τὸ κέρδος τῆς περιτομῆς" εἶτα λοιπὸν οὐκ ἐνδιατρίβει τού- 

τοῖς, ἅτε ἐπισκέψασθαι ἐλθὼν, ἀλλὰ τί; πόρρω πρόεισιν. 

ἁ Ψονῦᾶ κ, δ. μάχης οἰκοδ. ΒΙΡΡ]. γ66. πὶ. 
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Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὗτος αὐτὸς ὁ μακάριος Παῦλος, ὃ περι- 

τομὴν ἀναιρῶν μέλλων πότε τὸν Τιμόθεον πέμπειν τοῖς Ιουδαίοις 

διδάσκαλον, περιτεμὼν αὐτὸν πρότερον, οὕτως ἔκεμψεν" ἐποίησε δὲ 
“Ὁ ΄ 4 ᾽ Έ; “- Ἀ. 594 4 ᾿ τοῦτο, ἵνα εὐκαράδεκτος γένηται τοῖς ἀκροαταῖς, καὶ εἰσελθὼν διὰ 

ν ἣ “΄. λλαν Ν 9.» ᾽ν 3. » 
περιτομῆς καταλύσῃ περιτομήν᾽ ἀλλὰ τὴν αἰτίαν αὐτὸς ἡκίστατο 5 

καὶ Τιμόθεος, τοῖς δὲ μαθηταῖς οὐκ εἶπεν εἰ γὰρ ἔγνωσαν ὅτι 
διὰ τοῦτο περιέτεμε, ἵνα λύσῃ τὴν περιτομὴν, οὐδ᾽ ἀν τὴν ἀρχὴν 
ἤκουσαν αὐτοῦ δημηγοροῦντος, καὶ τὸ πᾶν ἄν διερρύη κέρδος" νῦν 

δὲ ἡ ἄγνοια τὰ μέγιστα αὐτοὺς ὠφέλησε" νομίζοντες γὰρ αὐτὸν 
4 ’ ὔ “Ὡ σω ,. 3 “᾿ 9χ2) ν ὡς νόμον φύλακα τοῦτο ποιεῖν, καὶ εὐμενῶς ἐδέξαντο καὶ προσ- το 

φΘ ᾿) 3}ἉΝ . Ν 9 , , ’ Ν Α 

ηνῶς, καὶ αὐτὸν καὶ τὴν ἐκείνου διδασκαλίαν" δεξάμενοι γὰρ κατὰ 

μεκρὸν καὶ παιδευθέντες, ἀπέστησαν τῶν παλαιῶν' ὅπερ οὐκ ἄν 
39. 9 9 Ά δ 9 Ν᾿ Ά 9 9 ἊΨ , ᾿} ἐγένετο, εἰ παρὰ τὴν ἀρχὴν τὴν αἰτίαν ἤδεσαν μαθόντες γὰρ 

αὐτὴν ἀπεστράφησαν' ἀποστραφέντες δὲ ἔμειναν ἐπὶ τῆς πλάνης 

τῆς προτέρας. 1ς 

Ἀμμωνίον. Τὴν αἰτίαν εἰπὼν δὲ ἣν περιέτεμε τὸν Τιμόθεον ὃ 
Παῦλος, ἐξέφυγε τὰ τῶν μεμψιμοίρων ἐγκλήματα" ““᾿Ιουδαίας 
7: -φ 33 δ ’ Α͂ έ δὲ Ψ “ 
κιστῆς ἀπὸ Ιουδαίων φησί: σημειωτέον δὲ ὅτι τοσοῦτον ἦσαν 

3 “ “ φ 7 Ψ ν σ 4 φ ω 

[ουδαῖοι τοῦ νόμον καταφρονήσαντες, ὅτι καὶ Ἐλλησιν ἐγαμοῦντο, 

καὶ Ἑλληνίδας ἐγάμουν. 20 
Ἐπ ἀνεπιρράφου. Πολλῆς ζητήσεως ἐν τοῖς προλαβοῦσι 

γενομένης τοῖς Αποστόλοις καὶ πρεσβυτέροις, αὐτῷ δὲ τῷ Παύλῳ 

ἕνεκεν τῆς περιτομῆς, καὶ πάντων ὁμοῦ κρινάντων μὴ δεῖν περι- 
τέμνεσθαι, τινὸς ἕγεκεν Παῦλος τὸν Τιμόθεον λαβὼν περιέτεμε" 

καίτοι πρὸ τούτου μαθητὴν ὑπάρχοντα δόκιμον; τί δὴ οὖν ἄρα ̓ ς 

βούλεται ; μὴ πρὸς ᾿Ἰουδαϊσμὸν ἐξέκλινε ; καὶ τοῖς ἤδη θεσεισ- 

βεῖσι παρὰ πάντων ἐναντία διαπράττεται, ἑαυτῷ δὲ καὶ πρῶτον ; 

μὴ γένοιτο. τίνος οὖν ἕνεκε τοῦτο ποιεῖ; πρᾶγμα μέγιστον καὶ 
πᾶσιν ὁμοῦ τοῖς Ἀποστόλοις καταθύμιον κατορθῶσαι βουλόμενος" 
ποῖον δὴ τοῦτο; ἄνω καὶ κάτω διέβαλλον αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι, ὡς 10 

σῷ Ἁ ’ 3 ͵ , Ἁ 9 3 “4 ᾽ ᾽ πανταχοῦ τὸν νόμον ἀνατρέκοντα, καὶ τοὺς ἐξ ἐθνῶν ἀποστασίαν 

διδάσκοντα, καὶ σφόδρα πρὸς αὐτὸν ἀπεχθῶς διέκειντο᾽ ἐπεὶ οὖν 
τὸν Τιμόθεον εὗρε μαθητὴν ἐξ “Ελλήνων εὐδόκιμον, καὶ πρὸς ὑπη- 

ρεσίαν ἑαυτοῦ ἐπιτήδειον, καὶ συνέκδημον ἔχειν αὐτὸν ἠβούλετο" 
διὰ τοὺς καταφλναροῦντας αὐτοῦ ἀσεβῶς, λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν 35 
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μή μοι, φησὶν, ἐγκαλεῖτε, ὦ ᾿Ιουδαῖοι, ὡς ἀνατρέκοντι τὸν νόμον᾽ 
ἰδοὺ καὶ αὐτὸς στοιίχῶ τῷ νόμῳ" τοῦτο δὲ ποιεῖ, οὐ συνιστῶν τὴν 

ξεριτομήν᾽ μὴ γένοιτο ἀλλὰ διὰ τῆς τοιαύτης κατασκενῆς ἑλκῦ- 
΄ Δ ςε » ΄, ὸ 7 ’ Ὁ, σαι τούτους πρὸς ἑαυτὸν βουλόμενος" μή μοι προφάσεις, ὦ ἴου- 

δαῖοι, ὡς ἀνατρέποντι τὸν νόμον ἰδοὺ καὶ αὐτὸς στοιχῶ τῷ νόμῳ" ς 

ἰδοὺ πάντες οἱ σὺν ἐμοὶ μαθηταὶ τοῦ Κυρίου περιτετμημένοι εἰσίν. 
“ΞΕ: φ᾽ 3 ’ ’ μα ὔ ΔῈ 5 

εἰ γὰρ ἦν Τιμόθεος ἀπερίτμητος διδάσκαλος ὧν, πάντες ἂν ἀπε- 
3. 3 ϑ » μά Ν “ ΄ 3 " , ς πήδησαν ἀπ᾿ αὐτοῦ" ὅτι δὲ τοῦτο τυγχάνει ἀληθὲς, δείκνυσιν ἡ 

, 9 «Ὁ 5 “Ὅ 2 Α ὔ “ 3 “Ὁ [4 βιβλος ἐν τοῖς ἐφεξῆς" εἰ γὰρ τοσαύτη γέγονεν αὐτοῦ κατηγορία 
διὰ Τρόφιμον τὸν ᾿Εἰφέσιον, ὃν ἐνόμιζον, ὅτι ὁ Παῦλος εἰς τὸ ἱερὸν το 
εἰσήγαγεν" ἐξ Ἑλλήνων δὲ ἣν οὗτος" τί ἄρα ἂν ἔπαθεν, εἰ Τιμό- 

θεα ὄντα διδάσκαλον ἐξ ἀκροβύστων εἶχε σὺν αὐτῷ; εἰ δὲ βού- 

λοιτό τις ἀκριβῶς κατανοῆσαι τῶν Ἀποστόλων τὴν σύνεσιν ὅτι 
᾿ 3 »’ “Ὃ ’ ϑω 3 ’ ΙΒ. “᾿ πάντα ἐποίουν τῆς σωτηρίας τῶν Ιουδαίων ἕνεκεν αὐτὸν τοῦτον 

θεάσοιτο τὸν διδάσκαλον τῆς οἰκουμένης ἁγνισθέντα τῶν συνα-τς 
τοστόλων τῇ γνώμῃ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ διαγγέλλοντα τὴν ἐκπλήρω- 
σιν τοῦ ἁγνισμοῦ" εὕροι δέ τις καὶ τὸν κορυφαῖον τῶν μαθητῶν 

Πέτρον ὑποκριθέντα ᾿Ιουδαϊσμόν. καὶ ταῦτα μὲν τοὺς Ἀποστόλους 

παντελῶς ἔβλαπτεν οὐδέν' ἐγένετο δὲ τοῖς Ἰουδαίοις σωτηρίας 
ε “ ; 
ὑπόθεσις, καὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἀρχή ὅτι διδασκάλους λο 

εἶχε τοιούτους, ὡς ἐνόμιζον φυλάττοντας τὸν νόμον. 
Ἁ ᾿ 

Καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν, διὰ τοὺς ᾿Ιουδαίους 
ΔΝ 3 σι , » ἡ . Α{Ι͂ ᾿ ῦΨ 

τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις" ἤδεισαν γὰρ ἅπαν- 
σ κ᾿ “- 

τες, ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. 
Τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου πρὸς Ναυατιανοῦσ ΤΟΥ͂Σ ΒΑΥΤΟΙ͂Σ ἃς 

3 

ΟΝΟΜΑΣΑΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΟῚΣ ΒΙΒΛΊΟΥ λόγου 8΄. [ν᾿ οὖν μὴ κω- 
’ 

λύετε εἰς συναγωγὰς παραβάλλειν διὰ τὸ ἀπερίτμητον εἶναι τὸν 
Τ κά σ “ “Ων 2 5. Ν , 
ἐμόθεον, οὕτως συμπαρεῖναι τοῦθ᾽ φκονόμησεν οὐχ!ἑ καὶ ἐδογμά- 

τισεν, 
93 

ἕκ ἀνεπιγράφου. Ἰδοὺ σαφὼς δόγματα κέκληκε τὴν ἀπο- 30 
δ “ῳ ᾽ ’ Ν Ἁ “ς 3 [᾿ 

χῊν τῶν εἰδωλοθύτων, πορνείας τὲ, καὶ ανικτοῦ" ἅπερ εἰς κανονικῆς 
ζωὴς ὁρᾷ διατύπωσιν. ταῦτα γὰρ βιὸν ῥνθμίζει σώφρονα καὶ λογι- 
κοῖς ἀγθρῴώκοις πρέποντα. 

ε γαβατιανοὺς (οὐ. 
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, , ᾿ “ 

,4 Ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδουν αὑτοῖς 
’ Ὶ Ἁ 4 «"Ν» ΄“- ᾽ 

φυλάσσειν τὰ δογματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν Αποστο- 

λων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν ἹἹεροσολύμοις. 
᾽ , , ἘΞ ΞΘ ΨΨΒΞ. 9 ,ὕ 
Ἀμμωνῖου. δόγματα λέγει" ὁν τὸ τῆς ἐνσάρκον οἰκονομίας 
᾿ς ἢ ’ ΝΜ . ἌΣ δ Ἀν δ ἃ ᾷ 

μυστήριον ὅπερ κηρύσσων ἐλεγε μῆ ὃ ἂν εγὼ ἢ ἀλλος τις, ἢ 5 
7 Ν 9 4 “ 3 ’’ Φ εω ϑ8ἃ ’ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ παρελάβετε, μετα- 
“ χεισθῆτε"" ἀλλὰ τὰ περὶ τοῦ μὴ φυλάττεσθαι τὴν περιτομὴν, καὶ 

ὅσα τούτοις ὅμοια, ἃ ἐν τῷ νόμῳ ἦν ἀλλὰ τὸ ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύ- 
των, καὶ αἵματος, καὶ πνικτοῦ, καὶ πορνείας" ταῦτα γὰρ ἦν δόξαντα 

5 Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ θεσπισθέντα διὰ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις το τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ τα διὰ τῶ ροσολύμοις 
μαθητῶν, καὶ βεβαιωθέντα καὶ κρατυνθέντα καὶ δεχθέντα διὰ ἔ τῶν 

ἐν Ἀντιοχείᾳ. 

5 Αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, καὶ 
δἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν. διῆλθον δὲ τὴν 

’ Ἁ Ἁ Φρυγίαν καὶ τὴν Γαλατικὴν χώραν, [5 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὁρᾶς ὅτι οὐ μόνον οὐδὲν ἔβλαψε περι- 
Α 3 . »- » “ 3 ’ 

τομὴ, ἀλλὰ καὶ τὰ μέγιστα ὠφέλησεν. 
Ἁ ἴο. ’ “᾿ Ἁ 

Κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι τὸν 
’ ζω 7 λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπεί- 

Ἧ “ 

ραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι" 20. 

Τοῦ αὐτοῖ. Διατί μὲν ἐκωλύθησαν οὐ λέγει" ὅτε δὲ ἐκωλύ- 

θησαν, εἶπε, παιδεύων ἡμᾶς πείθεσθαι μόνον, καὶ μὴ ζητεῖν" καὶ 

δεικνὺς ὅτι πολλὰ καὶ ἀνθρωπίνως ἐποίουν. 

8 Καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα ᾿Ιησοῦ" παρελ- 
, Ἁ 

θόντες δὲ τὴν Μυσίαν, κατέβησαν εἰς Τρωάδα. ᾿ς᾿ 
4 ἤ ’ Ω 9 Δ 4 ’ ’ 3 ΄ ξ Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι οὐδὲν ἐποίουν ἰδίᾳ αὐθεντίᾳ οἱ 

Ἀπόστολοι" ἀλλὰ πάντα ἃ ἐποίουν, ὑκὸ τοῦ Πνεύματος νυττόμενοι 
9 ’ὔ Ἁ 3 4 ’ 4 Ὕ 3 9 Κ 7 λ»ενΝ ἐποίουν ἢ οὐκ ἐποίουν ὥστε οὖν οὐκ ἀκίνδυνον μέμφεσθαι τὰ ὑπὸ 

“᾽ 3 ’ 7 φ, "- ΝΥ φ«»"ν φῳΦ ’ τῶν Αποστόλων γινόμενα, ἢ πολνπραγμονεῖν τὰ νπὸ τοῦ Π᾿νεὺμα- 
,ὕ ἐ 3 οΦ᾿“ Ὅ “ ᾽Ν 3 9 δ. 

τὸς διατυπούμενα᾽ οὐ δεῖ οὖν ζητεῖν, διατί ἄρα οὐκ ἐπέτρεψε τὸ 39 

Πνεῦμα τῷ Παύλῳ κηρύξαι ἐν Ἀσίᾳ. 
Ν Υ̓ σι 

9 Καὶ ὕραμα διὰ νυκτὸς ὥφθη τῷ Παύλῳ" ἀνὴρ Μα- 

{ κρατυνθ. καὶ δεχθ. διὰ 84. ΓΕΟ. τὰ. 
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κεδών τις ἦν ἑστὼς, καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, 
διαβὰς εἰς Μακεδονίαν, βοήθησον ἡμῖν. 

Τοῦ αττοῦ. Οὐκέτι δ ἀγγέλου καθάπερ Φίλιππος, καθάπερ 

Κυρνήλιος" ἀλλὰ τί; δὲ ὁράματος φαίνετα; αὐτῷ λοιπὸν ἀνθρω- 
τινώτερον, οὐκέτι θειότερον' ἔνθα γὰρ εὔκολον τὸ πεισθῆναι, ἀνθρω- 5 

τινώτερον᾽ ἔγθα δὲ πολλῇ βίᾳ, θειότερον ἐπειδὴ γὰρ κηρύξαι μὲν 
ἠπείγετο, μόνον εἰς τοῦτο ὄναρ φαίνεται αὐτῷ" μὴ κηρύξαι δὲ οὐκ 

ἂν ἠνέσχετο' εἰς τοῦτο Πνεῦμα Ἅγιον ἀποκαλύπτει" οὕτω καὶ 
ἐκεῖ τῷ Πέτρῳ, “ ἀναστὰς κατάβηθι," οὐ γὰρ δὴ καὶ τὰ εὔκολα 

τὸ Πνεῦμα εἰργάζετο, ἀλλ᾽ ἤρκει καὶ ὄναρ. 1ο 
Ἀμμωνίου. Ὅσα ἐστὶ κοινωφελῆ ὁράματα καὶ θεοσεβείας 

ἐχόμενα, τούτοις δεῖ πειθαρχεῖν' ταῦτα γὰρ καὶ ἀνεγράφησαν 

μόνα ἐν τῇ γραφῇ. 
'ο Ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν 

εἰς τὴν Μακεδονίαν, 16 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὕτως αὐτῷ καὶ ὁ Χριστὸς φαίνεται 
λέγων" “ Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι." 

Συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὃ Θεὸς εὐαγ- 
᾿:γελίσασθαι αὐτούς. ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ Τρωάδος, εὐθυ- 
δρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νεάπο- 2ο 

᾿2λιν, κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῆς μερίδος 
Μακεδονίας πόλις κολώνεια. 

δῷ 9 ". ’ “Ὁ Ἁ φ ΩΝ Ἁ Τοῦ αὐτοῦ. Στοχαζόμενοι τουτέστι, τῷ καὶ Παῦλον ἰδεῖν καὶ 
δέ νν-ν Ἁ “ “ εν “ ’ 

μηθένα ἕτερον τὸ ὅραμα, καὶ τῷ κωλυθῆναι ᾿ς τοῦ Πνεύματος, 
42 “- [ς δ. “ω καὶ τῷ πρὸς τοῖς ὁρίοις εἶναι" ἀπὸ τούτων ἁπάντων πάντα συνὴῆ- ας 

Φ . μὴ ’ ᾿ γον τουτέστι καὶ ὁ πλοὺς τοῦτο ἐνέφαινεν, οὐ γὰρ ἐγένετο βραδυ- 
»΄. Λ “ 9. ἃ » 

τὴς" εἰς αὐτὴν τὴν ῥίζαν τῆς Μακεδονίας ἐγένοντο᾽ οὐκ ἄν εἰ 
Ἁ Ἁ ϑ᾿ ΑΚ ’ κατα παροξυσμὸν ἐνήργησε τὸ Πνεῦμα τὸ “Ἅγιον ἡ δὲ τοσαύτη. 

- Ν ΩΝ "»" ,Ὶ ἦ ’ ] ᾽ὔ 5 ὦ , . Ν ροκοπὴ σημεῖον τοῦ μὴ εἶναί τι ἀνθρώπινον εἶτα λέγει καὶ τοὺς 
, Υ“ ἐ ,᾿ }᾽ , Ν Ν “2 , . 

τόπους, ἅτε ἱστορίαν ἐξηγούμενος, καὶ δεικνὺς ποῦ ἐνεχρόνισεν᾽ ἐν 30 
μω ΄ ’ ’ ’ 9 ’ 

ταῖς μείζοσι δηλονότι, τὰς γὰρ ἄλλας παρείη" ἀξιωμά ἐστι πό- 

λεως ἤ κολώνεια. 
ν Η͂ “ ’ 9 “ ΄ Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι σὺν τῷ Παύλῳ ἦν ἐν ταῖς πόλεσι 

ΜΙΩ 
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ταύταις ὃ Λουκᾶς" ὡς ἐξ ὧν καὶ τὸ πρόσωπον ἑαντοῦ συμπεριλαμ- 
βάνει, λέγων" ““ ἐζητήσαμεν, εὐθυδρομήσαμεν." 

Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας 
Ιβτινάς᾽ τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς 

πόλεως παρὰ ποταμὸν, οὗ ἐνομίζετο προσευχὴ " εἶναι, 
Τοῖ Χρυισοστόμου. Ὅρα πάλιν τὸν Παῦλον ᾿Ιουδαΐζοντα, καὶ 

ἀπὸ τοῦ καιροῦ καὶ ἀπὸ τόπου. 

Ἀμμωνίου. “" Παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζετο προσευχῇ ' εἶναι" 
 - Ν Ν 3 ων φ. Ἁ , ’ . Α 

μᾶλλον μὴ οὔσης ἐκεῖ συναγωγῆς διὰ τὸ σπάνιον, παρὰ τὸν πο- 
ταμὸν ἔξω τῆς πόλεως λάθρα συνήγοντο οἱ δῆθεν θεοσεβεῖς. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐ γὰρ δὴ ἔνθα ἦν συναγωγὴ μόνον, ἀλλὰ 
ν 39, Ω͂ ’ . 9 Λ Υ̓͂ ’ 

καὶ ἔξω ἠὔχοντο, ὥσπερ τόπον τινὰ ἀφορίζοντες᾽ ἅτε σωματικω- 
Ὗ 3 Ὁ Α «ςςφ,᾽᾿ ΩΝ ᾽ . Ἀν 

τεροι ὄντες Ἰουδαῖοι, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, ὅτε και ὄχλον 

εἰκὸς συνελθεῖν. 

Καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα τὸ ἄτυφον πάλιν' γυνὴ καὶ τατεινὴ 

μά ΕΒ. “ ΄ 3 ) Φ ,ὕ ως “Ὁ 
αντὴ καὶ ἀπὸ τῆς τέχνης ἀλλ ὅρα φιλόσοφον γυναίκα πρὼ- 

΄ 3 ’ Ἁ Ἁ ’ 9 δ. Ψ ὃς ω 

τὸν αὕτη ἐμαρτύρησε τὸ τὸν Θεὸν καλέσαι αὐτήν ὅρα δὲ πῶς 
οὐκ αἰσχύνεται τὰ ἐπιτηδεύματα ὁ τὴν ἱστορίαν γράφων ἅτε 

δὴ καὶ ἀργίας οὔσης μᾶλλον προσεῖχον τοῖς λεγομένοις" καὶ οὐδὲ 
ἡ πόλις αὕτη μεγάλη ἡ τῶν Φιλιπκησίων᾽ ταῦτα δὴ μαθόντας 
καὶ ἡμεῖς, μηδένα ἐπαισχννώμεθα' παρὰ βυρσεῖ μένει Πέτρος, 

παρὰ πορφυροκώλιδι ὁ Παῦλος καὶ ξένῃ" ποῦ ὁ τύφος ; ἄρα τοῦ 
Θεοῦ δεόμεθα ὥστε ἀνοῖξαι καρδίαν ὁ Θεὸς ἀνοίγει καρδίας τὰς 

βουλομένας" ἔστι γὰρ πεπωρωμένας ἰδεῖν τὸ μὲν ἀνοῖξαι τοῦ 
Θεοῦ ἦν, τὸ δὲ προσέχειν, αὐτῆς" ὥστε καὶ θεῖον καὶ ἀνθρώπινον 

ἣν" ““ ἔξω τῆς πόλεως" ἐπιτήδειος ἦν ὃ τόπος πρὸς τὴν ἀκρόασιν, 

πειρασμῶν ἀπηλλαγμένος καὶ κινδύνων. 

14 Καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως 
Θυατείρων, σεβομένη τὸν Θεὸν, ἤκουεν" 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι δεῖ πρῶτον τὰς κατηχήσεις γίνε- 
σθαι" καὶ ὅταν δέξωνται τὸν λόγον οἱ ἀκούοντες, τότε ἐπιφέρειν 

Ἁ Α ’ μὴ ,ὔ ’ 3 “ μ4 λὰ ’ 

καὶ τὸ βάπτισμα. εἶ δέ τις τολμήσειεν εἰπεῖν, ὅτι ἰδοὺ ὃν βούλε- 

ε ᾳ«ροσευχῇ (σα. ἔ 8ὶς. 
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ται ὁ Θεὸς σώζει ὃν γὰρ θέλει ἐλεεῖ" καὶ οὗ θέλει, διανοΐγει τὴν 
καρδίαν ὡς ζητῶν αὐτῷ τὴν αἰτίαν περιάψαι τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς 

ἡ μὴ σώζεσθαι" ἵνα αἴτιον εἶναι τὸν Θεὸν φήσωσιν" ὅρα γάρ, φησι, 

πὼς διήνοιξε τὴν καρδίαν τῆς Λυδίας. πρὸς ὃν δεῖ εἰπεῖν “ ἐρευ- 
-ς -“ Ν », 3) εν 4 3 . 5 ε»ὔ , ͵ , 

νᾶτε τὰς γραφάς" ὃ γὰρ μὴ ἐρευνῶν οὐκ εὑρίσκει τὸ ζητούμενον" 5 

τί οὖν φαμεν Θεοῦ χάριτι, ὃ ἐπὶ τοῦ Κορνηλίου ἐλέχθη ; ὅτι ἐκεί- 
γοῖς ἀνοίγει θύραν ὃ Θεὸς τοῖς θεοσεβῶς μὲν ζῶσι, πλανωμένοις 
δὲ περὶ τὴν πίστιν, διὰ τὴν πατροπαράδοτον κακοπιστίαν᾽ ἰδοὺ γὰρ 

καὶ αὐτὴ ἔσεβε μὲν τὸν Θεὸν, ἠγνόει δὲ τὸ πῶς δεῖ σωθῆναι, ὅπερ 

αὐτῇ ὁ Κύριος ἀνεπλήρωσε διὰ τῆς ἀληθοῦς διδασκαλίας" ὡς τὸ το 

ῥητόν φησι, ““ σεβομένη τὸν Θεόν" ἐκ δὲ τοῦ ἐναντίου, ὅταν ὁ Θεὸς 
3 3 ᾽ ’ Ἁ ἣ “ 3 φ , μὴ δν , 5» οὐκ ἀγοΐγῃ καρδίαν τινὸς, διὰ τοῦτο οὐκ ἀνοίγει, ἔπει ἀθεὸς ἐστι, 
νΣ ἢ , δ , . Ἀν ᾽.,2 “» , 

καὶ εἰς μάτην δέχεται τοὺς λόγους" κἄν γὰρ δι’ ἐναργῶν ἀποδεί- 

ξεων συστήση τις τὸν θεῖον λόγον, ὥσπερ καὶ οἱ Ἀπόστολοι διὰ 
σημείων καὶ τεράτων" ἀλλ᾽ οὖν δουλεύειν θέλων τοῖς ἑαυτοῦ πά- τς 

ϑεσι καὶ κακίᾳ, ἀποτρέπεται τὸν λόγον αὐτὸς ἑαυτῷ αἴτιος γενό- 
μενος" οὐδέποτε γὰρ ὃ Θεὸς συνεργεῖ τινι εἰς κακόν ἀλλ᾽ εἰς μὲν 

τὰ καλὰ διὰ τὴν αὐτοῦ φιλαγαθίαν συνευδοκεῖ ἐπὶ δὲ κακῶν, 
συγχωρεῖ πορεύεσθαι ἕκαστον ἐν τοῖς ἐξκιθυμήσασιν αὐτοῦ" πρὸς ὃ 
Ν 

οὖν θέλει τις ζῆ. 20 
Φ ’ ’ Ν σ΄ 

Ης ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς 
νΝ κ“- 

λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐκ ἄρα οἱ Ἀπόστολοι ἦσαν οἱ κατορ- 
θοῦντες, ἀλλ᾽ ἡ προοδοποιοῦσα χάρις αὐτοῖς ἐκείνων μὲν γὰρ ἦν 

λ , Ν ,ὔ δ δλ , “2 “- 2.» τὸ περμέναι καὶ κηρύττειν, τὸ ὃξ πείθειν τοῦ ἐνεργοῦντος αὑτοῖς ἃς 
Θεοῦ" καθὼς καὶ ὁ Λουκᾶς, ὅτι φησὶ “ διήνοιξε τὴν καρδίαν αὐτῶν." 

. Ὁ φφ νῷ καὶ πάλιν, “( οἷς ἦν δεδομένον ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 
ὺ δ Ν . 4 - ι5. ὥς δὲ ἐβαπτίσθη, αὐτὴ καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκά- 
᾿ , λεδε λέγουσα, 
Σκοχεῖ πῶς ἅπαντας ἔπεισεν εἶτα βλέπε σύγεσιν, πῶς δυσω- 40 
. κᾳ 

τεῖ τοὺς Ἀποστόλους᾽ πόσης ταπεινότητος γέμει τὰ ῥήματα, πό- 

σης σοφίας. 
Ε ᾽ ᾽ ᾿Ὶ σι , ἵν 4 ᾽ 

ἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Ἀυρίῳ εἶναι, εἰσελθοντες 
εἰς τὸν 4 [2 ὁ ΝΥ ’ ς Κι 

οἶκὸν μου, μείνατε" καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 
ΜΙΠ2 
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Οὐδὲν δὲ ἐντρεπτικώτερον᾽ τίνα οὐκ ἄν ἐμάλαξε ταῦτα τὰ ῥή- 
ματα; οὐκ ἠξιώσεν, οὐ παρεκάλεσεν ἁπλῶς, ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἀφῆκε 

’ ἦ ν ν ὃ “.ς ἔς Α ᾽ δ « 3 
κυρίους εἶναι, καὶ ἠνάγκασε σφοδρῶς" ““ καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς 

, “.«,.Φ{4 Νε 7 7 νυ » “- 322 
τούτοις τοῖς ῥήμασι" Ἶζαι ἑτέρως πάλιν. “Ορα γὰρ πῶς εὐθέως καρ- 

ποφορεῖ" κέρδος ἡγεῖται μέγα" τουτέστιν ὅτι ἐκρίνατε δῆλον, ἐγ- 5 
χειρίσαντές μοι τοιαῦτα μυστήρια" καὶ οὐκ ἐτόλμησε πρὸ τοῦτον 
καλέσαι" διατί δὲ οὐκ ἐβούλοντο οἱ περὶ Παῦλον, ὡς καὶ βιασθῆ- 

ναι αὐτούς ; ἤτοι ἐκείνην δ ἐκκαλούμενοι εἰς μείζονα προθυμίαν 

ἢ ἐπειδὴ ἔλεγεν ὁ Χριστὸς, “ τίς ἐστιν ἄξιος ἐρωτήσατε, καὶ 

“ἐκεῖ μείνατε" ἀλλὰ δι᾿ οἰκονομίαν ἐκοίουν' καὶ ἐβαπτίσθη, το 
καὶ δέχεται τοὺς ᾿Αποστόλους μετὰ τοσαύτης ἱκετηρίας" μετὰ 

πλειόνος ἢ ὃ Ἀβραάμ" καὶ οὐκ εἶπεν οὐδὲν ἄλλο τεκμήριον, ἀλλ᾽ 
ἐκεῖνο ἀφ᾽ οὗ ἐσώθη" οὐκ εἶπεν εἰ μεγάλην γυναῖκα, εἰ εὐλαβὴ 

κεκρίκατέ με, ἀλλὰ πιστὴν τῷ Κυρίῳ" εἰ τῷ Κυρίῳ, πολλῷ μᾶλ- 
λον ὑμῖν. ιξ 

1Ιό6 Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχὴν, 
παιδίσκην τινὰ, ἔχουσαν πνεῦμα Πύθωνος, ὑπαντῆσαι 
ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς, 
μαντευομένη. 

φῷ Α 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Εἰπὲ δή μοι τίς οὗτος ἐστὶν ὁ δαίμων" 20 
᾽, ΔῊ Φφ ’ Ὁ» ΓΟῚ , 

θεός, φησι, Πύϑων' ἀπὸ τοῦ τόπου οὗτος λέγεται" ὁρᾶς ὅτε καὶ ὅ 
3 , ’ 3 ᾿, Δ) ’ 3 Ν Ξ. "ν 
Ἀπόλλων δαίμων ἐστι" καὶ ἐβούλετο εἰς πειρασμοὺς αὐτοὺς ἐμ.-- 

ἢ , . Ν ν , ἢ ΄ ὃ βαλεῖν, ὡστε παροξύναι" ὦ μιαρὲ καὶ παμμίαρε, εἰ τοίνυν οἶδας 
Η͂ Ἁ ’ ΄ ’ Ν φΦν»Ά 3 ΄᾽ 

ὅτι ὁδὸν σωτηρίας καταγγέλλουσι, τί μὴ ἐξίστασαι ἐκείνων ; 
, γ , [ “- 

ἀλλ᾽ ὅπερ Σίμων ἐβούλετο λέγων, ““ δότε μοι, ᾧ ἄν ἐπιθῶ τὰς Ἂς 
σ᾿ ϑῳ Υ͂ 9 φ Ἁ 

“ χεῖρας, λαμβάνῃ Πνεῦμα Ἅγιον, τοῦτο καὶ οὗτος ἐποίει, ἐπειδὴ 
δῷ 3 ς ’ 

εἶδεν εὐδοκιμοῦντας" οὐδὲ ὑποκρίνεται" ταύτη προσεδόκησεν αὐτὸν 
3, , “Ὁ 4 3 

ἀφίεσθαι ἐν τῷ στόματι, εἰ τὰ αὐτὰ κηρύξειεν" εἰ δὲ παρὰ ἀνθρώ- 
3 7 4, ’ Γ Ά 9 , ἤ δ 

ποῦ οὐ λαμβάνει τὴν μαρτυρίαν ὁ Χριστὸς [ωάννου λέγων, πολλῷ 
ΦὋ Α ’ὔ ΝΑ 4 φ ΩΝ 9 ’ ς ΄ ᾧ 

μᾶλλον παρὰ δαίμονος" οὐχ Φραίος αἶνος ἐν στόματι ἀμαρτωλον" 30 
, Α ’ 3 9 

τὸ γὰρ κηρύττειν οὐκ ἀνθρώπων, ἀλλὰ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. 
φω 3 “«ΨἉ 59 ϑῷ ᾽ “᾿ 

Τοῦ αἰτοῖ ἔκ ΤΗ͂Σ κθ΄ ὁμιλίας ΤΗ͂Σ Α' ΕἰσΣ τοὺσ Κοριν- 
4 3 .. ᾽ 4 

ΘΙΟΥΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ. Λέγεται ἡ Πυθία αὑτὴ γυνή τις οὖσα ἐπικα- 

ἊΝ, 
ε 8ιο. ᾿ τῆς εἰς ἃ Κοριν. Οσά. 
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θῆσαι τῷ τρέπκοδι τοῦ Ἀπόλλωνος, διαιροῦσα τὰ σκέλη' εἶθ᾽ οὕτω 

πνεῦμα πονηρὸν κάτωθεν ἀναδιδόμενον' καὶ διὰ τῶν γεννητικῶν 
αὐτῆς διαλυόμενον μορίων, πληροῦν τὴν γυναῖκα τῆς μανίας" καὶ 

ταύτην τὰς τρίχας λύουσαν, λοιπὸν βακχεύεσθαί τε καὶ ἀφρὸν 

ἐκ τοῦ στόματος ἀφιέναι, καὶ οὕτως ἐν παροινίᾳ ἱ γενομένην, τὰ 5 
τῆς μανίας φθέγγεσθαι ῥήματα" οἷδα ὅτι ἠσχύνθητε καὶ ἠρυθριά- 

σατε ταῦτα ἀκούσαντες" ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι καὶ μέγα φρονοῦσι, καὶ διὰ 
τὴν ἀσχημοσύνην καὶ διὰ τὴν μανίαν ταύτην. 

Διδέμου. Περὶ τοῦ καλουμένον Πνθῶνος μαντικοῦ πνεύματος 
ἐρεῖ τις, ὡς οὐκ εἴη πονηρὸν οὐδὲ ἀκάθαρτον οὐδὲν γὰρ περὶ αὐτοῦ το 

γέγραπται τοιοῦτον" προσχρώμενος τῇ μαρτυρίᾳ αὐτοῦ, ἢ εἶπε 
περὶ Παύλου καὶ τῶν συνόντων" φησὶ γὰρ, “ οὗτοι οἱ ἄνθρωποι 
“ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστον εἰσί" πῶς γὰρ πονηρὸν, τὸ οὕτω 
διακείμενον περὶ θείων ἀνδρῶν, καὶ γινῶσκον πῶς καταγγέλλουσιν' 

ἕτερος δὲ πᾶσαν τὴν κατάθεσιν τὴν πρὸς τὰ χρηστήρια καὶ μαν- κς 

τεῖα ἀπαγορεύων ἐρεῖ" οὐ σπουδαῖον πνεῦμα τὸ ἐπὶ μισθῶ μαν- 
τευόμενον" εἴπερ γὰρ ἦν τοιοῦτον, κἂν συνεχώρει Παῦλος πείθοντι 

παραδέχεσθαι τὴν τῆς σωτηρίας ὁδόν ἀλλ᾽ οὐ συνεχώρησε" στρα- 

φεὶς γὰρ πρὸς τὴν παιδίσκην πότερον Ὁ διαπονηθεὶς, εἶπε τῷ πνεύ- 
ματι ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς" πειστέον τῶν τὰς φύσεις εἰσαγόντων ; 20 

τί ἐροῦσι περὶ τῶν οὕτως ἐχόντων πνευμάτων, ἃ ἐκ τοῦ φανεροῦ 
οὔτε πονηρὰ οὔτε ἀστεῖα φαίνεται; ἡμᾶς γὰρ οὐ θλίψει προσ- 

ἄπτοντας προαίρεσιν πᾶσι τοῖς λογικοῖς, καθ ἣν ἄνεσις καὶ 

ἐξίτασις γίνεσθαι ἀρετῶν τε καὶ κακιῶν πρέπει δὲ μᾶλλον τὸ 
νομίζειν πᾶν μαντικὸν Πνεῦμα φαῦλον εἶναι" διὸ καὶ κωλύει ἡ 15 
θεόπνευστος γραφὴ καθόλου τὴν μαντίαν, ὡς οὐκ ἐπὶ καλοῦ γινο- 

μένην" εὑρεῖν οὖν ἐστιν ἐνδιαπίπτοντας ἐπὶ πολλῶν τοὺς μαντικοὺς 

δαίμονας" ὡς ἐπὶ τῷ Πυθωνίῳ πνεύματι διαπονηθεὶς Παῦλος, ἐξέ- 

βαλεν αὐτὸ τῆς ἀνθρώπου" ἅμα κἀκείνην ἐλενθερῶν τῆς κατε- 

χούσης μανίας, καὶ δεικνὺς ὡς οὐ πρέπουσα μαρτυρία ἡ ἀπὸ 30 

πονηρῶν τοῖς κήρυξι τῆς ἀληθείας" δεδιέναι γὰρ ἐπέρχεται, μὴ 

συναρπάσαντες οἱ τοιοῦτοι δαίμονες, δι ὧν εἰρήκασιν ἀληθῶς, τοὺς 

εὐχερεῖς τῶν ἀνθρώπων, ψευδὴ τινα καὶ πονηρὰ καταμίξαντες τῇ 

μαρτυρίᾳ, πιστευθέντες, μεγίστης βλάβης αἴτιοι γένωνται" διὸ 

ἱ παροινία Οοὰ, κ δίς. 
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οὐδὲ τοῖς αἱρετικοῖς προσεκτέον ῥητὰ γραφικὰ προφέρουσι" βλα- 
πτουσι γὰρ μᾶλλον ἢ ὠφελοῦσι προφέροντες τὰ οἷς οὐ πιστεύου- 

σιν ὡς θεῖα. 

17 Αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν, ἔκραξε 

λέγουσα, οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψί- ς 
΄“ 4 

στου εἰσὶν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Γνῶθι σαφῶς ὅτι καὶ δαίμονες ἴσασι Θεὸν 
΄ ΨΚ .] “ὍΦ Ν 3 ’ ῦ ᾿ “ω φ [4 

ὕψιστον ὄντα Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρώμενον᾽ τούτου γὰρ δοῦλος ὑκάρχων 

ὁ Παῦλος διαβεβαιοῦται λέγων" ““ Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ." 

Ἀμμωνίου. Τὸ τῆς Πυϑοῦς πνεῦμα μαντείας ἐποίει" διὰ δὲ το 

τοῦτο Πυθῶνος πνεῦμα ἐκαλεῖτο ἐπειδὴ ἡ Πυθία, ἥτοι ὁ ἐν τῇ 
Πυθίᾳ δαίμων Ἀπόλλων καλούμενος, ἐμαντεύετο᾽ καὶ ἡκάτα τοὺς 
3 ’ .} ΩΝ .Ὶ ᾽ ϑ98).Α , ᾿ ἀνθρώπους, λέγων αὐτοῖς τὰ γεγενημένα" οὐδὲν γὰρ ἦν δυσχερὲς 
τῷ δαίμονι ἰδεῖν τὰ γενόμενα ἐν Ῥώμῃ σήμερον, καὶ εὐθὺς ἀπαγ- 

φῳ 393. » ἃ Δ,.ὔ᾽ᾷ ’ φΦῷ ’ὔ ν ζῳ ἐς 4 “ 

γεῖλαι αὑτά" ὃ καὶ ἐποίησε τῷ Ἐροίσῳ, ἤτοι τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ τς 
, ς 3 ’ 3. 6 δῷ νΝ “ 3 Ν 

μαντενομένοις, ἡνίκα ἐπείραζεν αὐτὸν ὃ Κροῖσος διὰ τῶν εἰς τὴν 

Πυθίαν ὄντων, τί ποιεῖ σήμερον ὁ Κροῖσος" καὶ ἀκόπως ὁρῶν τὰ ἐν 

Λυδίᾳ, ἤρχετο εὐθὺς ἐν τῇ Πυθίᾳ, καὶ ἀπήγγελλεν αὐτοῖς" ἔλε- 
ὝὟ Ἁ “- [4 3 “᾿ ’ , Ἁ Α “Ὁ 

γεν οὖν περί τῶν παρελθόντων εὐχερὼς. πολλάκις δὲ καὶ περὶ τῶν 

μελλόντων ἔλεγε στοχασμῷ, ὥσπερ τοῦ Κύρου, ὁρῶν αὐτοῦ τὴν :ο 
ἢ 4 νι Ὁ “-. τ ,, Ὁ Ὑ Ν ἀρχικὴν ἕξιν, καὶ τὴν μεγαλοφυΐαν ἐκ παιδός" οὐδὲν οὖν δυσχερὲς 
τῷ δαίμονι ἀσωμάτῳ ὄντι ὁρᾶν τὰ πόρρω ὄντα, καὶ ἀπατᾶν τοὺς 
4 ’᾽ 4 γφ9ω»σῇ ’ὕ μ4 φ 4" Ἁ ϑὰῳ ἀνθρώπους ἐν οἷς ἐζήτουν μαντεύεσθαι' ὅκουγε ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 

Ά δῷ ’ φΦι Κ' 3 βῷ ),» ᾽ Ν ’ὔ 

περὶ τῶν παρελθόντων ἢ ὄντων ἐρωτῶσιν οἱ ἀφερέπονοι, καὶ πάντα 

ὡς ἐὰν παραστῇ ποιοῦντες, ἐρωτῶντες περὶ ἀπολλομένων πραγμά- ᾽ς 
Δ ...} 9 ν .- ἢ ον “-τ-2τ:τ . ΒῚ 

τῶν ἢ περὶ ἀπόντων' ἄρα ζῇ ὁ ὧν ἐν τῇδε τῇ πόλει ἀπόδημος ; ὃ, 

ὡς εἶπον, εὔκολον ἣν εἰπεῖν τῷ δαίμονι, ἣ δι’ ἀνδρὸς ἢ διὰ γυναικὸς 

δ αὐτῶν λαλῶν" ἀμέλει γοῦν καὶ ἕως νῦν τινὲς τοὺς δαιμονῶντας, 
ἐν τῷ καιρῷ καθ ὃν ἐπιτίθενται τοῖς ἀνθρώποις, πειρῶνται ἐπερω- 
πὶ ᾿. ΨΦ ἜΕ.. : ͵ .ψ0 “ον κἙ“. 

τᾶν τινὰ, ὅπερ ἐστίν ἄθεον σημειωτέον δὲ ὅτι καὶ διὰ τῶν δαι- 10 
4 Ἷ, 9 ὃ φ 3 ’ φ ΒΞ Ἀ 9. ὦ 

μόνων οἷς ἐπίστενον οἱ λληνες ἐκηρύττετο ὁ Χριστὸς" καὶ αὐτῶν 

διαμαρτυρουμένων καὶ λεγόντων, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι δοῦλοί εἰσι τοῦ 

Θεοῦ" καὶ σωτήριόν ἐστι τὸ παρ᾽ αὐτῶν κήρυγμα' καὶ ὅτε Θεὸς 

ὁ Ἰησοῦς, οὐ ψιλὸς ἄνθρωπος" τοῦτο γὰρ ἦν τὸ κήρυγμα τῶν περὶ 
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Σίλαν καὶ Παῦλον ἁρμόζει δὲ κατὰ Νεστοριανῶν καὶ Παυλιανι- 
-.«ψ ᾿ , , .:ν 2 “ ᾿ , στῶν" ὅτε δὲ διεμαρτύρατο πολλάκις ὁ δαίμων, ὅτε τὸ κηρύγμα 

τῶν Ἀποστόλων σώζει" τότε καὶ ὁ Παῦλος ἐξέβαλεν αὐτόν" ἵνα 

δείξη τοῖς αὐτὸν " πιστεύουσιν, ὅτι ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἦν πᾶς 
πιστὸς, καὶ ἐξουσίαν εἶχεν ὡς ὑποταγέντα αὐτῷ τὸν δαίμονα συγο- ς 

χωρῆσαι μένειν καὶ ἀπολῦσαι" ὅρα δὲ πῶς ἐνήργησε τῶν Χριστοῦ 
’Ὅ [έ [4 ς. Ὁ δὶ Ὁ φΦ ’ 9 .» Ά ’᾽Ὅ δ» 2) δούλων ὃ λόγος" ὅτι εὐθὺς μα τῇ κελεύσει αὐτῶν τὰ δαιμόνια ἐξήει. 

ζω. ,» ’ δὴνᾷή.27 ᾿Ὶ «ς [4 , 

ι8 Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλᾶς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ 
« σι 4 ’ ἴω, 7 4 

ὃ Παῦλος, καὶ ἐπιστρέψας, τῷ πνεύματι εἶπε, παραγ - 
3 9 ἢ ΄“ 3 “ σ΄ σι 

γέλλω σοι, ἐν ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐξελθεῖν ἀπ᾽ το 
3 “«“ Λ 33 κ.“ 3 “ »Ρ ὦ ΨΦ 

αὐτῆς" καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Τί δήποτε καὶ ὁ δαίμων ταῦτα ἐφθέγ- 

νος 9. ἡ Ἅ ὦν ᾽ 3 ’ , γετο» καὶ ὁ Παῦλος ἐκώλυσε ; κἀκεῖνος κακούργως ἐποίει, καὶ 
οὗτος συνετῶς" ἐβούλετο λοιπὸν ἀξιόπιστον ἑαυτὸν ποιεῖν" εἰ γὰρ 

3 “ δ ΄ 4 “ ΝΥ ΓΥ . ““- 

προσηκάτο αὑτοῦ τὴν μαρτυρίαν ὃ ἰ]αῦλος, πολλοὺς ἂν καὶ τῶν τς 
ΩΣ ΗΥ͂ “ 

πιστῶν ἡπάτησεν, ἅτε ὑπ᾽ ἐκείνον δεχθείς" διὰ τοῦτο ἀνέχεται 
καθ᾽ ἑαντοῦ εἰπεῖν, ἵνα στήσῃ τὰ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, καὶ αὐτὸς συγκα- 

ταβάσει κέχρηται πρὸς τὴν ἀπώλειαν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον οὐ 
προσήκατο Παῦλος, ἀλλὰ διέπτυσεν, οὐ βουλόμενος ἁπλῶς ἕαυ- 

τὸν ἐπερρίπτειν τοῖς σημείοις" ὡς δὲ ἐπέμενε τοῦτο ποιῶν, καὶ τὸ λο 

ἔργον ἐδείκνυ, τότε ἐκέλευσεν αὐτὸ ἐξελθεῖν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----: 

“ὁ Διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος, τουτέστι τὴν κακουργίαν εἶδε τοῦ δαί- 

. “ὁ οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν." 
Σεβήρου ἀπὸϊ ἘἘξέβαλε τὸ πνεῦμα ὁ Ἀπόστολος, ἅμα κᾷ- 

μόνος, καθὼς αὐτὸς λέγει 

κείγην ἐλευθερῶν τῆς κατεχούσης μανίας, καὶ δεικνὺς ὡς οὐ πρέ- 15 

πουσα μαρτυρία τοῖς κήρυξι τῆς ἀληθείας ἡ ἀπὸ πονηρῶν πνευ- 
μάτων. πρὸς δὲ τούτοις ἐδεδοίκει, μὴ συναρπάσαντες οἱ τοιοῦτοι 

δαίμονες τοὺς εὐχερεῖς τῶν ἀνθρώπων δ’ ὧν εἰρήκασι τἀληθῆ, ψεύδη 

τινὰ καὶ πονηρὰ καταμίξαντες τῇ μαρτυρίᾳ, πιστευθέντες ὡς πάλιν 
ἀληθεύοντες, μεγίστης βλάβης αἴτιοι γένωνται τοῖς πολλοῖς. 30 

κ᾿ 816. 
1 Ηδο τοῦ. τηϑη. δἀὰ, ϑεὰ ἴῃ πιᾶγρ. δδά. τ. ἀνξανε. φυοὰ νυ] ἐξ ἀνε- 

τιγράφου. Ηος οἷ νϑγυ πὶ 6886, δἰ τ Πυ 0 δουγιτ), 4088 ρϑιΐο δοΐδ 6χ- 
σοΓρίδ δυῃῖ 6 Ὠάγπιο, οὐπὶ 18, ἀδιηοπβῖγαγε νἱἀδῖιιγ. Νὴ ἢἱ ἀυο 
δορί βδίπγα αυάτγαηϊ; εἴ δἰΐθγαπι 6 Ὁ άγπιο διι8 πγαΐυδγε, ροΐϊιϑ ογ6- 
ΟἀἸαοτίπη. 
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Ὥσπερ σκολιὸς ποὺς ὀρθῷ ὑποδήματι οὐκ ἐναρμόζεται, οὗ- 
30.Ν ΄ 4 ’ ς ΝνΝ ῥῳ “«Φ«5᾽ΆἠτἈὀὨ." ’ τῶς οὐδὲ καρδίαις ἐνδιαστρόφοις ἡ αἴνεσις τοῦ Θεοῦ ἐπκιτρέκει" 

διὰ τοῦτο οἶμαι, ὡς οὐ πρέποντος τῷ στόματι τῶν δαιμόνων τοῦ 

πέρὶ τοῦ Σωτῆρος λόγον, ἀφαιρεῖται αὐτῶν τὴν ἐξουσίαν, ἵνα μὴ 
φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσι" καὶ τῷ Πύθωνι ὁ Παῦλος ἐπιτιμᾷ, ἵνα 5 

μὴ ἀπὸ ἀκαδάρτου ἄγος συνίσταται. 

ιο ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς 
ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σί- 
λαν, εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Πανταχοῦ τὰ χρήματα αἴτια τῶν κακῶν τὸ 
4, “Ὁ 3 ’ φΦ«4 “Ὁ 4 ᾽ “Φ , ’ ὦ τῆς ὠμότητος τῆς ᾿Ελληνικῆς" ἐβούλοντο δαιμονᾶν τὸ κοράσιον 

ὥστε χρηματίζεσθαι. 

20. Καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς, εἶπον, 
« Ψ 3 ᾿ [4 « »“ ᾿ , 3 οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, ᾽Ἰου- 

21 δαῖοι ὑπάρχοντες: καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη, ἃ οὐκ ἔξ- ις 
ἐστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι, οὐδὲ ποιεῖν, Ρωμαίοις οὖσι. 

Τοῦ αἰτοῦ. Τί λέγεις ; πείθη τῷ δαίμονι ; διατί οὖν οὐχὶ 

καὶ ἐνταῦθα ἐκεῖνος λέγει, ὅτι “ δοῦλοι Θεοῦ τοῦ ὑψίστου ; σὺ λέ 
Ὁ ( 3 ’ δΦ. ο ᾿ ς .23 3 “ω ᾽ “ 

γεις, ὅτι “ ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν" εκεῖνος λέγει, ὅτι κα- 
’ ΟΦ οω.  ΕΟλ ’ Ν ᾽ [4 8 » ταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας" σὺ λέγεις, παραδιδόασιν ἡμῶν 1ο 

ἃ » ν Ψ 20. “ ,ὔ ᾽) ἔθη, ἃ οὐκ ἔξεστι παραδέχεσθαι" ὅρα οὐδὲ τῷ δαίμονι προσέχοντας, 
3 .} Ἁ ἃ δ) .ο 4 ΄ ᾿ 

ἀλλὰ πρὸς ἐν ὁρῶντας τὴν φιλαργυρίαν. 

᾽ν ’ ε νΝ 3 2. “ὦ ᾿ν ε 
22 Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾽ αὑτῶν, καὶ οἱ στρατη- 

γοὶ, περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια, ἐκέλευον ῥαβδί- 
ζειν' Ἢ 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὁ μὲν οὖν Παῦλος τὸ πᾶν εἰργάσατο, καὶ τὰ 
θαύματα καὶ τὴν διδασκαλίαν τῶν δὲ κινδύνων καὶ ὁ Σίλας κοι- 

νωνεῖ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----,Δϑιατί μὴ εἶπον ὅτι τὸν δαίμονα ἐξέβα- 
λον; εἰς Θεὸν ἠσέβησαν ἧττα γὰρ αὐτοῖς ἦν ἀλλ᾽ ἐπὶ καθο- 

σίωσιν τρέπονται, ὡς Ιουδαῖοι λέγοντες" “ οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ 30 

“ μὴ Καίσαρα." 
᾽ ὔ ΄σ΄ 

23 Πολλάς τε ἐπιθεντες αὐτοῖς πληγὰς, ἔβαλον εἰς 
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φυλακὴν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι, ἀσφαλῶς 
τηρεῖν αὐτούς" 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα δὲ αὐτοὺς οὐκ ἀποκρινομένους, οὐδὲ ἀπολο- 
, Ψ ," Γ᾽ ᾿ . Κα ᾿ γουμένους, ἵνα μείζονος θαύματος αἴτιοι γένωνται ὅταν γάρ φη- 

σιν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἶμι" “ἀρκεῖ σοὶ ἡ χάρις μον ἡ γὰρ 5 
ἐ δύ ὔ 3 9 ΄ “ὍὋ ." Ὁ Ν᾽ ’ ὑναμίς μου, ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται") ὥστε καὶ ἐπιεικείας θαυ- 

μασθϑῆναι αὐτούς. 
3 ’ ἐς , “᾿ ’ὔ 3 “ῳ 
ἈΑΜΜΩΝΙΟΥ. “ΠΟ δ ε ΟΝ τες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφάλως τὴ. 

“ ρεῖν αὐτούς" ὥστε οὖν εἰδότες αὐτῶν τὴν δύναμιν ἐφρενακάτουν 
γᾷ ν π Ψ 3 “ 25. κ᾿ “ν 9 7 νΝ ἑαυτοὺς λέγοντες, ὅτι ἀσφαλῶς αὐτοὺς τηρεῖ" καὶ ἐμαρτύρουν καὶ τὸ 

αὐτοὶ, ὅτε οὐκ ἦσαν οἱ τυχόντες ἄνθρωποι, ἀλλὰ μεγάλοι τινὲς, 

ἐξουσίαν ἔχοντες ποιεῖν ὃ θέλουσι διὰ τοῦ Κυρίου. 
ἂ 

4 Ὃς παραγγελίαν ταύτην λαβὼν, ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς 
Ἁ ) ’ Ά 

τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν, 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ τοῦτο αὐτὸ οἰκονομικῶς" ἐπειδὴ θαῦ- 15 

μα μέλλει γενέσθαι μέγα ἐπιτήδειος ὁ τόπος πρὸς τὴν ἀκρόασιν' 
μά ω] 

ὅσῳ ἀκριβεστέρα ἡ φυλακὴ γίνεται, τοσούτῳ τὸ θαῦμα λαμερό- 
τερον. 

Καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὡς ἄν εἴποι τις, εἰς τὸ ἔργον' πόσων ταῦτα 20 

δακρύων ἄξια, οἷα μὲν ἔπαθον ἐκεῖνοι" ἡμεῖς δὲ ἐν τρυφῇ ἡμεῖς 
δὲ ἐν θεάτροις" ἡμεῖς δὲ ἀπολλύμεθα καὶ καταποντιζόμεθα, ἄνεσιν 

ζητοῦντες πανταχοῦ, οὐδὲ μέχρι ῥημάτων διὰ τὸν Χριστὸν ἀνεχό- 

μενοι λυπηθῆναι, οὐδὲ μέχρι λόγον. 

Ἐ Περὶ τοῦ συμβάντος ἐκεῖ σεισμοῦ καὶ θαύματος, καὶ ὅπως πιστεύσας ὃ 25 

εἰἱρκτοφύλαξ, ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐβαπτίσθη πανέστιος. 

25 Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευ- 
’ » κ«“«, 

χόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν ἐπηκρόωντο δὲ αὐτῶν οἱ 
δέσ 

Τοῖ αὐτοῦ. Τί τούτων ἴσον γένοιτ᾽ ἂν τῶν ψυχῶν ; ἐμαστίχθη- 30 
σαν πολλὰς πληγὰς λαβόντες, ὑβρίσθησαν, περὶ τῶν ἐσχάτων ἐκιν- 

δύνευσαν, εἰς τὸ ξύλον ἧσαν ἐμβεβλημένοι, καὶ οὐδὲ οὕτω καθεύ- 

δειν ἠνείχοντο, ἀλλ᾽ ἐκαννύχιζον᾽ ὁρᾶτε ὅσον ἡ θλίψις ἀγαθόν' 

Ν ἢ 



474 . ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α ΧΥῚ. 2ς. 
δ. Ἀ 4. 4 ΄΄͵ δ 

ἡμεῖς ἐπὶ ἁπαλοῖς ὄντες στρώμασιν, οὐδένα δεδοικότες, ὅλην τὴν 

γυκτὰ καθεύδομεν' τάχα διὰ τοῦτο ἐπαννύχιζον, ἐπειδὴ ἐν τούτοις 
Ξ 3 ς Ξ Γῃ Ἁ 1] 4 χὰ ὼ 3 ς 3 ᾿, ἦσαν" οὐχ ἡ τοῦ ὕπνου τυραννὶς αὐτοὺς εἷλεν οὐχ ἡ ἀλγηδὼν 

ἔκαμψεν" οὐχ ὁ φόβος εἰς ἀπορίαν ἐνέβαλεν ἀλλὰ ταῦτα δὴ 

μᾶλλον ἦν τὰ διεγείροντα αὐτούς. ς 
“9 3 ΩΣ ᾽ὔ [2 ’ , “Ὁ ὔ ΡῈ ’ 

Τοῦ αὐτοῦ. Τίνος ἕνεκεν μεσονύκτιον τὸ πρᾶγμα γέγονε 5 τένος 
“᾿ ϑῳ ’᾽ Α Ξ 

δὲ καὶ μετὰ σεισμοῦ; ἀκούσατε Θεοῦ οἰκονομίαν καὶ θαυμάσατε 
“ οΦ πάντων τὰ δεσμὰ ἐλύθη, καὶ αἱ θύραι ἀνεώγησαν᾽ ἀλλὰ τοῦτο 

» « 
μόνον διὰ τὸν δεσμοφύλακα γέγονεν" οὐ πρὸς ἐπίδειξιν, ἀλλὰ πρὸς 

,, Ν Ν 2 Ν φ “ Ψ , 4 δ 
σωτηρίαν" τί γὰρ οὐκ ἥδεσαν οἱ δεσμῶται ὅτι λελυμένοι εἰσί, το. 

δῆλον ἀπὸ τῆς φωνῆς Παύλον" τί γάρ φησιν; ἐφώνησε φωνῇ 
7 , . έςε δὲ ᾽ὔ “ Η͂Ν 7 4 9 , μεγάλῃ λέγων" ““ μηδὲν πράξης σεαντῷ κακόν πάντες γὰρ ἐσμεν 

Δ 
“« ἐνθάδε" οὐκ ἂν δὲ πάντες ἧσαν ἔνδον, εἰ εἶδον τὰς θύρας ἀνεωγ- 

Ἁ ν 

μένας καὶ ἑαυτοὺς λελυμένους" οἱ γὰρ τοίχους διατεμόντες, καὶ 
ν , ᾿ , ε« ,ὕ . , κ᾿ 4 ὀρόφους καὶ θριγκία ὑπερβαίνοντες, καὶ πάντα τολμῶντες μετὰ 15 

“ δ ΩΝ “ “Ὁ 
δεσμῶν, οὐκ ἂν ἐκαρτέρησαν, καὶ τῶν δεσμῶν λελυμένων, καὶ τῶν 

"- Ἁ “͵ θυρῶν ἀνεῳγμένων, ἔνδον μένειν" καὶ τοῦ δεσμοφύλακος καθεύδον- 
» ον ιν 2. ,γ.4ι 2 ς , ) “ , τος αὐτοῦ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----ΟἱἨ δεδεμένοι ἐν νυκτὶ δεσμοῦνται, 

οὐκ ἐν ἡμέρᾳ" μετὰ πολλῆς οὖν τῆς σπουδῆς ἦν ἰδεῖν λελυμένου Ὁ 
, ν 5} ε" ,. , “ . ὁ 

“παλιν καὶ καθεύδοντας" εἰ δὲ ἐν ἡμέρᾳ ἐγεένετὸ ταντα, πολὺς ανλ0 
». ΄ὕ . 72 Ἴ ὦ ν» ἘΠῚ σ 
ἐγένετο θόρυβος" τίνος οὖν ἕνεκεν καὶ ἐσείσθη τὸ οἰκημα; ὥστε 

ὁ 4 ὃ 7 4. νν - ,ὕ , Ψ διαναστῆναι τὸν δεσμοφύλακα ἐπὶ τὴν τοῦ πράγματος θέαν" οὗτος 
Ν ν φ᾿ ’ ’ 

γὰρ ἦν ἄξιος τῆς σωτηρίας μόνος. 
9 4 “ Φ᾿ [4 

Αμμωνῖου. Τῷ ψαλμῳδῷ πειθόμενοι λέγοντι" ““ μεσονύκτιον 
ες 3 [4 “5 “Ὁ 4 9 ΄ “ 49 ᾿ 

ἐξεγειρόμην, τοῦ ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐποίουν τοῦτο. 25 
’ σὰ ΝῚ ΩΝ 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ εκ τοῦ ΚΑΤᾺ ΤΗ͂Σ ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΛΑΜΠΕΤΊΟΥ ΣΊΝ- 
, Ν φῷ , 

ΤΆΓΜΑΤΟΣ. Ιδὸν σαφῶς φησι τὸ γράμμα τὸ ἱερὸν, ὅτι καὶ 
“ . Ὁ» » ἝΨῃ.: 54 4“λϑ ν᾽ ’ ; ὑμνουν᾽ καὶ οὐκ ἐν καρδίᾳ μόνον, ἀλλὰ ὥστε καὶ ἐξακούεσθαι, κατὰ 
Δ.» ν.} 3 Ν .ς ές “ Ν ᾿: , Ν . τὸ ἐν Ψαλμοῖς εἰρημένον φωνῇ μον πρὸς τὸν Κύριον ἔκραξα 

“Ὸ , , 3 Ὡ ᾽} “. ’ 

““ φωνῇ μον πρὸς τὸν Θεὸν ἐδεήθην ᾿ μετὰ γὰρ τῆς μεγαλοφωνίας 30 
“ “ Ἁ ,- 

τῶν πράξεων δεῖ καὶ θυσίας αἰνέσεως ἀναφέρειν διὰ παντὸς τῷ 
σῷ ’ ΑἉ “ - 3") 

Θεῷ᾽ τουτέστι, ““ καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, 
“Φ. ἢ Ἁ “- “Ὁ Μ 

καθὼς Παῦλος φησι καὶ Δαβὶδ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο δηλῶν, λέγει 

“ αἰνῶν ἐπικαλέσομαι τὸν Κύριον" καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μον σωθήσο- 

Ι! ὀμψαλμοῖς (οὐ. 
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“μαι τὰ γὰρ τοῦ Πνεύματος λόγια διὰ τοῦ στόματος ἄδοντες, τὴν 
βλάβην τῶν δαιμόνων ἐκκλίνομεν, τῶν ἐχθρῶν τῆς ἡμετέρας ζωῆς" 

δραπετεύουσι γὰρ ὥσπερ βέλεσι βαλλόμενοι τοῖς ψαλμοῖς, οὗ- 
τῷ γὰρ καὶ ὃ ἅγιος Βασίλειος" ““ ψαλμὸς δαιμόνων φυγαδευ- 

“ τήριον' τῆς τῶν ἀγγέλων βοηθείας ἐπαγωγὸν ὅπλον ἐν φόβοις ς 
»» ΄ 2» ᾿ ἌΝ, ἐς 1 , ΄ | γυκτερίνοις "ἡ Καὶ μετ ὁλιγα----ἰ΄ Εἰ σαγομένων στοιίχείωσις, 

“ προκοπτόντων αὔξησις, τελειουμένων στήριγμα." 
Ψ “- 

)3}δ Ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι 
Ἃ σι 

τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου ἠνεῴχθησαν δὲ παρα- 
“- 4 ξσ΄χἌ Α 

χρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. το 
Υ̓͂ 

2 Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἀνε- 
φγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος μάχαι- 
ραν, ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς 

28 δεσμίους. ἐφώνησε δὲ ὁ Παῦλος φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, 
, ’ἤ’ διε ’ σ Α 3 , 3 μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν᾿ ἅπαντες γὰρ ἐσμὲν ἐν- 15 

θάδε. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Σεισμὸς ἐγένετο, ὥστε ἀφυπνισθῆναι 

ἐκεῖνυν᾽ αἱ θύραι ἀνεῴχθησαν, ὥστε θαυμάσαι τὸ γεγονός" ταῦτα 
δὲ οἱ δεσμῶται οὐχ ἕωρων' ἢ γὰρ ἂν ἔφυγον ἅπαντες. Καὶ μετ' 

ὀλίγα---- Ἐθαύμασε Παὔλον" τὴν φιλανθρωπίαν Παύλου ἐξεπλάγη, λο 

τὴν ἀνδρίαν, ὅτι καὶ φυγεῖν δυνάμενος οὐκ ἔφυγεν ὅτι καὶ αὐτὸν 
ἐκώλυσε τῆς σφαγῆς. διατί δὲ μὴ ἄλλο σημεῖον γέγονεν ; ὅτι μά- 

ω 9. "ἢ ’ ᾿ ᾿ “ Ψ , 3." 
λιστα τοῦτο αὐτὸν ἐφειλκύσατο, ἐκανὸν πεῖσαι, ὅπουγε καὶ αὑτὸς 
, εδύ Ξ 9 4 [κέ Ν ’ ς ο ς. "ν 6 νΝ 4 
εκινδυνευσεν᾽ οὐ γὰρ οὕτως τὰ θαύματα ἡμᾶς αἱρεῖ, ὡς τὰ εἰς 
ε ’ ὔ ΗΩ͂ Ω͂ Ν 3. " ’ 9. 

ἡμετέραν σωτηρίαν ἥκοντα ἵνα μὴ δόξη ἀπὸ ταυτομάτον γεγενῆ- ς 
θα, Σ “2 ͵ νι» » “ , . . σθαι ὁ σεισμός" ἐπηκολούθησε καὶ τοῦτο ἐκείνῳ μαρτύρουν᾽ καὶ 

ἐν γυκτὶ φαίνεται" οὐδὲν γὰρ πρὸς ἐπίδειξιν, ἀλλὰ πρὸς σωτηρίαν 

ἐποίουν οὐκ ἣν πονηρὸς ὁ δεσμοφύλαξ. 

Τοῖ λύτοῦ, Ἔσεισε τὸ δεσμωτήριον, ἵνα σαλεύση τῶν ἀπί- 
στῶν τὴν διανοίαν" ἕνα λύση τὸν δεσμοφύλακα" καὶ ἵνα καταγγείλῃ 30 

» ΄φῷ .Φ ψῳ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλ:ι»---Εἰἶδες δεσμῶν φύσιν τὰ δεσμὰ 
ἀναλύουσαν" ὥσπερ γὰρ ὁ τοῦ Κυρίου θάνατος τὸν θάνατην ἐθανά- 

τωσεν, οὕτω καὶ τὰ Παύλου δεσμὰ τοὺς δεσμώτας ἔλυσε, τὸ 

δεσμωτήριον ἔσεισε, τὰς θύρας ἀνέφξε' καίτοι οὐκ αὐτὴ τῶν 
ΝΠ2 
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δεσμῶν ἡ φύσις ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἡ ἐναντία κατέχειν ἐν ἀσφαλείᾳ τὸν 
δεδεμένον, οὐχὶ τοὺς τοίχους ἀνοΐγειν αὐτῷ: ἀλλὰ τῶν μὲν 
δεσμῶν ἁπλῶς φύσις οὐκ ἔστιν αὕτη" δεσμῶν δὲ τῶν διὰ Χριστὸν 

4 αὐτή. 

σι ’ 

49 Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμε- 5 
Ι σ᾿ , Α “ ’ 3 Ν 4ονος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ᾽ καὶ προαγα- 

γὼν αὐτοὺς ἔξω, εἶπε, Κύριοι, τί δεῖ με ποιεῖν ἵνα 
σωθω ; 

ΩΝ . “ Υ 3." 3 9 Α ὔ 49. δ ’ ’ 
Τοῦ λττοῖ. Ὅρα αὐτὸν οὐκ ἐπειδὴ διεσώθη ἐπι τούτῳ ἀδ 

γοντα᾽ ἀλλὰ τὴν δύναμων ἐκπλαγέντα' εἶδες τί ἐκεῖ γέγονε, καὶ το 
τί ἐνταῦθα ἐκεῖ παιδίσκη ἀπηλλάγη πνεύματος, καὶ εἰς δεσμω- 
τήριον ἐνέβαλον αὐτοὺς, ὅτι ἠλευθέρωσαν αὐτὴν τοῦ δαίμονος" ἐν- 
ταῦθα ἔδειξαν θύρας ἀνεῳγυίας, καὶ ἤνοιξαν αὐτοῦ τῆς καρδίας τὰς 

θύρας" ἔλυσε δεσμὰ διπλᾶ" ἦψεν ἐκεῖνος τὸ φῶς" τὸ γὰρ ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ φῶς ἔλαμπε" καὶ εἰσεκήδησε καὶ προσέπεσε" καὶ κ5 

οὐκ ἐρωτᾶ πῶς τοῦτο γέγονεν, ἣ τί γέγονεν" ἀλλ᾽ εὐθέως φησὶ, 
“ὁ τί δεῖ με ποιεῖν ἵνα σωθῶ 1" 

9 4 ’ Υ̓ δῖ ᾽ ΄ , 3 Φ 
Ἀμμωνίου. Πάλιν ἔνθέν ἐστι στοχάσασθαι τὸ αὐτεξούσιον 

“ “ δ ’ ΄ 3 4 ’ “ ΄ 
τῆς τῶν ἀνθρώπων πίστεως. ἶδου γὰρ τοσούτον γενομένον φόβου 

μόνος ὁ δεσμοφύλαξ ἐπίστευσε' καίτοί γε ἔδει μάλιστα τοὺς 10 
δεσμώτας κινηθῆναι πρὸς τὸ πιστεῦσαι" ὅκού γε καὶ πλείονος 

ἐκειράσθησαν τῆς θαυματουργίας" ἄφνω τὰς σιδηρᾶς αὐτῶν χαειρο- 

πέδας ἑωρακότες διαρρηχθείσας" ἀλλ᾽ ἡλίθιοι ὄντες, πρὸς μὲν τὸ 
ξαρὸν ἐδειλίασαν, τῶν θεμελίων τῆς φρουρᾶς ἀνακινηθέντων καὶ 

δῷ -ιῳφτ 23 ’ ΜΉ Υ, “ “ ΛΝ Δ 
τῶν θυρῶν ἀνεῳχθείσων' καταφρονηταὶ δὲ ὄντες τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὸ 35 

“᾿ “Ὁ 3 Ὁ ’ μά Ν “᾿ πρᾶγμα τοσοῦτον ἐπελάθοντο τοῦ γεγονότος, ὥστε μηδὲ λαλῆσαι 
τῷ δεσμοφύλακι ἢ ἄλλῳ τινὶ τὸν γεγονότα φόβον ἢ γὰρ ἄν 
ἤμελλον ὑπὸ τοῦ δεσμοφύλακος ἢ ὑπὸ τῶν περὶ Παῦλον ἀκοῦσαι 

τὸ αἴτιον τῆς θαυματουργίας, καὶ πολλάκις κατανυγῆναι εἰς θεο- 
σέβειαν. ἡγοῦμαι δὲ καί τι τοιοῦτον γεγενῆσθαι καὶ ἐν δον, κατὰ 39 
τὸν καιρὸν ἐκεῖνον καθ ὃν κατῆλθεν ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χρι- 

, [2 ᾿ “ ᾽ ’ Α φ45 ἢ) φῷ ’ ΄ 

στὸς, 0 τοῦ Θεοῦ Λόγος κάτω, πρὸς ὀλίγον τοῦ θανάτον γενσάμε- 

νος" καὶ ἐσείσθησαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς» καὶ πάντων τὰ δεσμὰ 
34 ἢ “ δ "Ν δῷ “ ν» ἡ ἐλύυθησαν' καὶ ὅσοι μὲν προσέδραμον τῷ Σωτῆρι καὶ ἐπίστευσαν 
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εἰς αὐτὸν, ἐσώθησαν, ὡς ὁ δεσμοφύλαξ καὶ οἱ αὐτοῦ" ὅσοι δὲ ἀπο- 

τροσεκοιήσαντο καὶ οὐκ ἀντεποιήσαντο τοῦ πολυπραγμονῆσαι τὸ 

: ον τοῦ θαύματος, οὗτοι ἔμειναν πάλιν ἐν ἄδου" ὥσπερ γὰρ 
οἱ περὶ Παῦλον ἐξῆλθον ἀπολυθέντες ἔω ἀπὸ τῆς φυλακῆς, οὕτω 

καὶ ὁ Χριστὸς ἔγγυχος πρῳίας ἀνελθὼν ἀπὸ τοῦ ἅδον καὶ ἀπολυθεὶς, 5 

οὐ γὰρ ἥν Ὁ αὐτὸν εἰκὸς, Θεὸν ὄντα, κρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ θανάτου, 

ἀνέστη, καὶ συντυχὼν τοῖς πιστοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς, καὶ ταῖς περὶ 

Μαρίαν γυναιξὶν ἐν πρώτοις, καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς καὶ παρα- 
βαρσύνας πρὸς τὴν πίστιν, καὶ λέγων, “ θαρσεῖτε," ἀνελήφθη εἰς 
οὐρανοὺς, ἐνδημήσας πρὸς τὸν πατέρα ἑαντοῦ τὸν Θεόν' οὕτω γὰρ το 
καὶ οἱ περὶ Σίλαν ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ δεσμωτηρίου, καὶ συντυχόντες 
ταῖς περὶ Λυδίαν, καὶ τοῖς πιστοῖς ἀδελφοῖς, ἀπεδήμησαν. σημειω- 

τέον δὲ ὅτ, ἄνεν τοῦ πιστεῦσαι εἰς τὸν Ἰησοῦν, ἀδύνατον σωθῆναι" 

κἂν σώφρων τις ἥ, κἂν κενόδοξος, κἄν πραῦς, κἂν εἴτι δήποτε 

ἕτερον εἴπῃς ἀρετῆς ἐχόμενον, διὰ τοὺς ψευδοφιλοσόφους, καὶ τοὺς τ5 
᾿Ιουδαίους. 

31. Οἱ δὲ εἶπον, πιστεῦσον ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χρι- 
3: στὸν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὃ οἶκός σου. καὶ ἐλάλη- 

σαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, σὺν πᾶσι τοῖς ἐν τῇ 
οἰκίᾳ αὐτοῦ. 30 

Οὐδὲ ἐν δεσμωτηρίῳ κατακλειόμενος ἡσύχαζεν, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ 

τὸν δεσμοφύλακα μετῆγε πρὸς ἑαντὸν, τὴν καλὴν ταύτην αἰχμα- 
λωσίαν ἐργασάμενος. 

Οὗτος ἐστὶν ὁ Στεφανᾶς, ὃν μνημονεύει Παῦλος ἐν τῇ πρὸς 
Κορινθίους πρώτη ᾿Επιστολῇ. 25 

33 Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς, 
ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ 

β4αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα' ἀναγαγὼν δὲ αὐτοὺς εἰς τὸν 
οἶκον παρέθηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεῖ 
πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ. 390 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἔμλουσεν αὐτοὺς, καὶ ἐλούθη" ἐκείνους 

μὲν ἀπὸ τῶν πληγῶν ἔλουσεν, αὐτὸς δὲ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἐλούθη᾽ 

δ [ἢ Ὠλδγρ. δοβοῖββα ἰθρ. 804. γες. τη. δ΄ ἔννυχ' ρωὶ" ἀνελθ' τὸ τοῦ ἄδου 
καὶ τελυθεὶς οὐ γὰρ ἦν. Ὠΐης ἀεοίδοϊυαι ϑυρρίονί πηι. 
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ἔθρεψε καὶ ἐτράφη" καὶ ““ηγαλλιάσατό, φησι, καίτοι οὐδὲν ἦν ἀλλὰ 

ῥήματα μόνον καὶ ἐλεκίδες χρησταί τοῦτο σημεῖον ἦν τοῦ πετι- 
στευκέναι, ὅτι .-πάντων ἀφείθη" τί δεσμοφύλακος χεῖρον; τί δὲ 
ἀγριώτερον ; μετὰ πολλῆς αὐτὸν ὑπεδέξατο τῆς τιμῆς" οὐκ ἐπειδὴ 

ἐσώθη εὐφράνθη, ἀλλὰ “ πεκιστευκὼς τῷ Κυρίῳ." ς 
Τοῖ αἰτοῦ. Ἀπὸ ἑνὸς σημείου προσέδραμε, καὶ ἐβαπτίσθη 

μετὰ τοῦ οἶκον αὐτοῦ παντός" τὸ μὲν γὰρ γεγονὸς σημεῖον" εἶδε 

μόνος αὐτὸς, τὸ δὲ κέρδος οὐ μόνος ἑκαρκώσατο, ἀλλὰ μετὰ τῆς 
γυναικὸς καὶ τοῦ οἴκου παντός" εἰ δὲ χρὴ εἰπεῖν Εὐοδίαν καὶ Συν- 
τύχην, τὴν μὲν γυναῖκα εἶναι τοῦ δεσμοφύλακος, τάχα καὶ αὐτὸν το 
τὸν ἄνδρα. 

Ἀμμωνίου. Ἰδοὺ σάλιν καὶ ὧδε προλαμβάνει ἡ κατήχησις 

τὸ βάπτισμα" διὸ τὸν τέλειον ἄνδρα, “Ἑλληνα ὄντα καὶ ἔξω ἔχοντα, 

οὐκ ὀφείλει βαπτίζειν τις, ἐν ᾧ μὴ δύναται ἀκοῦσαι λόγον κατη- 

χητικὸν καὶ καταδέξασθαι, μάλιστα εἰ μηδέκοτε ἐμνήθη λόγων τς 
θείων" βλέπε δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀνάγκην εὐθὺς μετὰ τὴν κατήχησιν 

ἐπηκολούθησε τὸ βάπτισμα" δέος γὰρ ἦν, μὴ διωχθέντος τοῦ δυ- 

ναμένον βακτίσαι, μείνῃ ἀμέτοχος τῆς ζωῆς ὁ βουλόμενος, διὰ τὸ 
μὴ εἶναι τὸν τοῦτο ποιοῦντα. 

Ἁ 

35 Ἡμέρας δὲ γενομένης, ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς :ο 
ε , , ΕΝ , ν » ἢ ᾿ 
ῥαβδούχους, λέγοντες, ἀπόλυσον τοὺς ἄνδρας ἐκείνους 

’ , Ἁ ’ 36 ἀπήγγειλε δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν 
σε Ψ « ΄ν . Παῦλον, ὅτι ἀπεστάλκασιν οἱ στρατηγοὶ, ἵνα ἀπολυθῆτε 

΄- ῳ 3 ἐ 3 9. ὅ 

νῦν οὖν ἐξελθόντες, πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 

Τοῖ Χρυσοστόμοι. Καὶ τῶν στρατηγῶν δηλωσάντων ὁ ΤΠαῦ- 25 

λος οὐκ ἐξέρχεται, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν Λυδίαν καὶ τοὺς ἀλλοφύλους 
“᾿ 3 Ά Υ͂ ᾿ . ᾽ ΄ 4 ’ νά 

φοβεῖ αὐτοὺς, ἱνα μὴ νομισθῶσιν ἠξιωκότες ἀπολελύσθαι ἕνα 

;Σ τοὺς ἄλλους ἐ Ἴ ἤσωσι" διπλοῦν, ἁ ὶ καὶ τοὺς υς ἐν παρρησίᾳ καταστήσωσι" διπλοῦν, ἀγαπητοὶ, 
ἘΠ: μ᾿ δε ’ 4 ,] Ὡ Β᾿ τὸ ἔγκλημα ἦν, ὅτι καὶ Ρωμαίους, καὶ ἀκατακρίτους καὶ δημοσίᾳ 

ὁρᾶς ὅτι καὶ ἀνθρώπινα κατεσκεύαζον πολλά. 0 

Τοῦ Χρισοστόμου. Καὶ αὐτοὶ οἱ στρατηγοὶ οἱ μαστίξαντες 
αὐτοὺς, εὑρίσκονται ἀπὸ συναρπαγὴς μᾶλλον καὶ οὐ πονηρίας 

"- 7 : “ 32Δ7 , ν.» Ὁ » ) ᾿ 
τοῦτο πεποιηκότες τῷ τε εὐθέως πέμψαι καὶ ἀφεῖναι αὐτοὺς" καὶ 

τῷ φοβηθῆναι ὕστερον. 



ΧΥΙΙ. τ. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 470 

37) Ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτοὺς, δείραντες ἡμᾶς δη- 
μοσίᾳ, ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, 
ἔβαλον εἰς φυλακὴν, καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν ; 
οὐ γάρ’ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγέτωσαν. 

Τοῖ αὐτοῦ. “ἵνα μὴ δόξῃ ὡς κατάδικος ἀπολύεσθαι καὶ ὡς 5 

ἡμαρτηκὼς, διὰ τοῦτό φησι, “ δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ," καὶ τὰ 

ἑξῆς" ἵνα μὴ τῆς χάριτος αὐτῶν ἢ τὸ πρᾶγμα" ὅρα διάφορα τὴν 

χάριν οἰκονομοῦσαν' πῶς ἐκεῖνος ἐξῆλθε ; πῶς οὗτος ; καίτοι ἀμ- 

φότεροι Ἀπόστολοι. 

ἘΞ Ὅτι παρακληθέντες, τότε ἐξῆλθον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου. 

48 Απήγγειλαν δὲ τοῖς στρατιώταις οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ 
ῥήματα ταῦτα" ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοι 

30 εἰσὶ, καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτοὺς, καὶ ἐξαγαγόντες 
ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως. 

Τοῖ αὐτοῦ. Οὐχ ὅτ, ἀδίκως ἐνέβαλον ἡρώτων αὐτοὺς ἐξελθεῖν τς 

τῆς πόλεως" χάριν ἡτήσαντο ταύτην οἱ δὲ ἐλθόντες πρὸς τὴν 

Λυδίαν, καὶ βεβαιώσαντες αὐτὴν, οὕτως ἐξῆλθον" οὐ γὰρ ἔδει τὴν 

ξενοδόχον ἀφεῖναι ἐν ἀγῶνι καὶ μερίμνῃ ἐξῆλθον δὲ, οὐκ ἐκείνοις 
πειθόμενοι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ κήρνγμα σπεύδοντες, τῆς πόλεως διὰ τοῦ 
θαύματος ἱκανῶς ὠφεληθείσης" ἔδει γὰρ μὴ παρεῖναι λοιπὸν, τὸ 20 

γὰρ θαῦμα μεῖζον φαίνεται τῶν ἐργαζομένων. 

40 ᾿Ἐξελθόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν 

Λυδίαν: καὶ ἰδόντες τοὺς ἀδελφοὺς, παρεκάλεσαν αὐ- 
τοὺς, καὶ ἐξῆλθον. 

Ἀμμωνίου. Ὦ πόσην εἶχον ἀτυφίαν καὶ ἀγάπην ὅτι οὐκ 25 
ἄλλως ἠνέσχοντο ἐκδημῆσαι, καὶ ταῦτα παρὰ τῶν στρατηγῶν κατα- 

σπευδόμενοι, εἰ μὴ εἰσῆλθον πρὸς τὴν εὐτελῆ γυναῖκα καὶ τοὺς 

λοιποὺς, οὺς καὶ ἀδελφοὺς ἐκάλουν, καὶ συνετάξαντο αὐτοῖς. 

ΚΕΦ. ΚΕ. 
Περὶ στάσεως γενομένης ἐν Θεσσαλονικῇ τοῦ κηρύγματος ἕνεκεν, φυγῆς τε 30 

Παύλου εἰς Βεροίαν, κἀκεῖθεν εἰς ᾿Αθήνας. 

ι:ι ΦΔιοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφέπολιν καὶ τὴν Ἀπολλω- 

νίαν, ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν 

Ιουδαίων. 
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Τοῦ Χρυσοστόμου. Πάλιν μὲν τὰς μικρὰς παρατρέχουσι 
πόλεις, ἐπὶ δὲ τὰς μείζονς ἐπείγονται" ἐκεῖθεν, καθάπερ ἔκ τινος 

πηγῆς» μέλλοντος τοῦ λόγον διαρρεῖν εἰς τὰς πλησίον. 

4 Κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτοὺς, 
καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέχθη αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γρα- 9 

φῶν, 
Τοῦ Χρυσοστόμον. Καίτοι εἰπὼν, “ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη," 

οὐκ ἀφίει τούτους" πολὺν γὰρ πρὸς αὐτοὺς εἶχε πόθον ἄκουε γὰρ 

αὐτοῦ λέγοντος" ““ ἀδελφοὶ, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας, καὶ 
“ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν, ὑπὲρ αὐτῶν ἐστιν εἰς σωτηρίαν καὶ τὸ 

“ ηὐχόμην ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου." 

ἐποίει δὲ τοῦτο διὰ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δόξαν" καὶ 
τοῦτο, ἵνα μὴ σκάνδαλον ἢ τοῖς “Ἑλλησι. 

3 Διανοίγων καὶ παρατιθέμενος, ὅτι ἔδει τὸν Χριστὸν 
παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν τϑ 
Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς, ὃν καταγγέλλω ὑμῖν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁρᾶς ὅτι πρὸ πάντων τὸ πάθος κηρύττει" οὕτως 

οὐκ ἡσχύνοντο᾽ ἀλλ᾽ ἥδεσαν τοῦτο σωτήριον ἕν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- 
Τοῦτο γὰρ καὶ ὁ Χριστὸς ἐποίει, ἄνω καὶ κάτω ἀπὸ τῶν γραφῶν 
διαλεγόμενος" οὐ πανταχοῦ ἀπὸ τῶν σημείων' ἐπειδὴ πρὸς τοῦτο 10 
ἐναντίως εἶχον, ὡς πλάνους καὶ γόητας διαβάλλοντες" ὃ δὲ ἀπὸ 

τῶν γραφῶν πείθων οὐκ ἔχει ταύτην τὴν ὑπόνοιαν. 

4 Καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν, καὶ προσεκληρώθη- 
σαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων πλῆ- 
θος πολὺ, γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 15 

Τοῦ αἰτοῦ. Τὸ κεφαλαῖον εἶπο τῆς διαλέξεως" οὕτως ἀπέριτ- 

τός ἐστιν, οὐ πανταχοῦ τὰς δημηγορίας αὐτοῦ λέγων. 

5 Ζηλώσαντες δὲ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἑ 

ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς, καὶ ὀχλοποιήσαντες, 
ἐθορύβουν τὴν πόλιν' 30. 

Ἀμμωνίου. Διττοῦ ὄντος τοῦ ζήλου, τὸν χείρονα ἐπετήδευον 

Ιουδαῖοι" ζῆλον οὖν ὧδε τὸν φθόνον καλεῖ. 
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Καὶ ἐπίσταντες" τῇ οἰκίᾳ ᾿Ιάσωνος, ἐζήτουν αὐτοὺ φ᾿ τῇ " , ἐ(ηΤ ς 
΄ι' 4 “- Ἁ .ς 4 3 Ἁ ὀπροαγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον᾽ μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς, ἔσυ- 

Α 93 [4 ’ 3 Ἧ 93 4 Ἁ [4 

ρον τὸν ᾿ἴασωνα καί τινας ἀδελῴφους ἐπὶ τοὺς πολιταρ- 
“ ΦΥ͂ ε } 3 Ψ 3 “ 

χαᾶς, βοῶντες, ὅτι οἱ τὴν οἰκουμένην ὁλην ἀναστατῶσαν- 
’ ’΄᾽ ΓΥ [4 

τες, οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, οὖς ὑποδέδεκται ᾿Ιάσων 5 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὦ τῆς τυραννίδος" ἀπὸ τῶν οἰκιῶν εἶλκον 
3 Ὶ 6 “Ὁ. 3 Ν Ν 5. 3 ’ Ν “ 7 αὑτοὺς ἁπλῶς" ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν ἐναντίον ἔλεγον τοῖς δεδογμένοις, 

, Α “Α΄. ,53 Φ Ν ἜΜ. ᾿ ν᾿ ταρεκίγουν τὴν πόλιν ἐφ ἕτερον ἔγκλημα αὑτοὺς ἄγουσι" καὶ τί 

φοβεῖσθε, φησὶν, Ἰησοῦν, εἴγε τέθνηκεν ; ὅρα πανταχοῦ τοὺς 

διωγμοὺς τὸ κήρυγμα ἐκτείνοντας. [ο 

Τοῦ αὐτοῦ. Τούτου τοῦ Ἰάσωνος μέμνηται Παῦλος ἐν τῷ 

τέλει τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς, λέγων" ““ ἀσπάζεται ὑμᾶς 

“ Πμόθεος ὃ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ ᾿Ιάσων, καὶ Σωσίπα- 

“τρὸς ὁ συγγενής μου. 
ν ’ ’ σ΄ ’ Καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος τις 

’ ,ὕ μ 4 οὶ 
πράσσουσι, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι, ᾿Ιησοῦν. 

,) » Α Ν ᾿“ . μ ’ ϑέτάαραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας 
ταῦτα: 

3 ’ ΩΥ ν » φ ’ 7 ’ “Ὁ Ἀμμωνίου Οὕτω μὲν καὶ οἱ τούτων πατέρες κατηγόρουν τοῦ 
3 - ο δ᾿ 

Ιησοῦ, λέγοντες ὅτι βασιλέα ἑαυτὸν καλεῖ" πλὴν ἐκεῖνοι, κἂν 1ο 
᾿ 

εἶχον τινὰ κατὰ τὸ φαινόμενον εὐαπάτητον λόγον, διότι ἔζη ὃ 

κατηγορούμενος, οὗτοι ποίαν εἶχον ἀποφυγὴν τοῦ ψεύδους, λέγοντες, 
Υ φῳ ὅτι ᾿Ιησοῦν καταγγέλλουσι βασιλέα, τὸν κατ᾽ αὐτοὺς ἀποθανόντα 
Ν 

Ἴτοι ζῶντα μὲν, οὐ φαινόμενον δέ" περὶ οὗ οὐδέποτε εἶχον οἱ ἐπὶ 
γῆς βασιλεῖς φοβηθῆναι, μὴ ὁρῶντες αὐτὸν ὁλῶς φαινόμενον" λῆ- 25 

Υ τ βὸς οὖν τὰ παρ᾽ αὐτῶν κατηγορούμενα' ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε τὸ ἀληθὲς 
’ 

κηρύσσοντες ἤδεισαν' ὅτι εἰ καὶ ἀφανὴς ἦν, ἀλλ᾽ οὖν ὄντως βα- 
Α ῸὋ τῳ 

σιλεὺς ἦν ““ καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος." 

9 Καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ ᾿Ιάσωνος καὶ τῶν 
Ιολοιπῶν, ἀπέλυσαν αὐτούς. οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ 30 

νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ Σίλαν εἰς Βερ- 
βοιαν" 

Ὁ καὶ ἐπίστευσαν (οὐ. 

00 
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Τοῖ Χρυσοστόμου. Θαυμαστὸς ὁ ἀνὴρ, εἰς κίνδυνον ἑαυτὸν 

ἐκδοὺς καὶ ἐκπέμψας αὐτούς. 

Οἴτινες παραγενόμενοι, εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ᾿ἾἼου- 

11 δαίων ἀπήεσαν. οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν 
Θεσσαλονίκῃ, 5 

Τοῦ αὐτοῦ. “ Εὐγενέστεροι," τουτέστιν ἐπιεικέστεροι, καὶ οὔχ, 

ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ ἀκριβείας, ἔνθα πάθος οὐκ ἦν, ἀνέκρινον τὰς 

γραφάς. 
Τοῦ αἰτοῖ. “Εὐγενέστεροι," τουτέστιν οὐδὲν πονηρὸν πράσ- 

σοντες" ἀλλ᾽ οἷ μὲν ἐπείσθησαν, οἱ δὲ οὐδὲν εἰργάσαντο" καὶ πάλιν το 

καὶ ἐνταῦθα “Ἑϊλληνες. 

Ἀμμωνίου. Τοῦτο γὰρ ἔδακνε τοὺς ᾿Ιουδαίους, καθὼς καὶ 

ὀπίσω φησί" ““ γυναικῶν τε τῶν πρώτων πλῆθος οὐκ ὀλίγον" ἤθελον 

γὰρ ἔχειν μεθ᾽ ἑαυτῶν τὰς πλουσίας γυναῖκας, ἵνα κερδαίνωσιν ἐξ 

αὐτῶν᾽ καὶ γὰρ ὃ τῆς φιλοχρηματίας καὶ αὐταρεσκείας ἔρως ἤτοι τις 
δαίμων ἐπεῖχεν αὐτούς" διὸ καὶ λαβόντες χρήματα ἀπέλυσαν τὸν 
᾿Ιάσωνα καὶ τοὺς λοιπούς. . 

Ἁ ’ Ὶ ᾿ 

Οἴσινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, 
εν» 3 , ν Ά ΞΞΑ4 ΄“ καθ΄ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχει ταῦτα 

΄ ,, Α Φ 3 ϑ. “«“: 5» » 4, σε τιφοὕτως. πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν :ο 
ἝἜἝλλ ,’ ζω. »" 3 ,’ ΝΥ Ε) [οὐ 3 

ηνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ 
’ κ᾿ 

13 ὀλίγοι. ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης ᾽Ἴου- 
“- Ν ΄ι ζοῚ ’ 

δαῖοι, ὅτι καὶ ἐν τῇ Βερροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου 
’ ξ΄᾿ φι ΄ 

ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσ- - 
.Ὶ 4 

σοντες τοὺς ὄχλους. 25 

Ἀμμωνίου. Οὐχ ὡς ἄπιστοι ἀνεζήτουν ἤδη γὰρ ἦσαν πε- 

πιστευκότες" ἀλλ᾽ ὡς ἄμοιροι τῆς τῶν παλαιῶν προφητῶν παρα-- 

δόσεως" ὅπκουγε μᾶλλον διὰ τούτου πιστότεροι ἐγένοντο; ἐρευνῶντες 

τὰς γραφὰς, καὶ εὑρίσκοντες τοῖς τῶν παλαιῶν προφητῶν λόγοις 

συνάδοντα τὰ περὶ τῆς ἐνσάρκα τοῦ Κυρίου οἰκονομίας πράγ-- 30 
βᾶτα. 

14 ἘἙυθέως δὲ τὸν τε Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ 



ΧΥΙΙ. τό. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 4288 

’ ’ δλ-νσ πορεύεσθαι ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν' ὑπέμενον τὲ ὅ τε 
͵ ΄ι΄ἷ 

Σιλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Σὺ δέ μοι θέα ὅτι οἰκονομικῶς ἔφευγον 
3 «. Ά 4 9 ’ ’ Α 3." “ὍὋ 

οὐ δειλμῶντες, ἡ γὰρ ὧν ἐπαύσαντο κηρύυττοντες, καὶ οὐχί μᾶλλον 

παρώξυναν" ἀλλ᾽ ἐκ τούτον δύο ἐγίνετο" καὶ ἐκείνων ᾧ θυμὸς ἐσβέν- 5 
. Ά ᾽ 3 ᾿ ’ 0 3 “ . , “ 

γυτο, καὶ τὸ κήρυγμα οὐκ ἐνεκόπτετοῦ. ἐνταῦθα λοιπὸν τὸν Παῦλον 

πέμπουσι μόνον" περὶ γὰρ αὐτοῦ ἐδεδοίκεισαν μή τι πάθη" τὸ 
΄ 2 ὁ 5." ΗΝ “4 3 “φ06Ε 7 39. 9 - κεφάλαιον αὐτῶν αὐτὸς ὥν᾿ οὕτως οὐ πανταχοῦ ἡ χάρις ἐνήργει 

᾽ 3 δ 4 9 ν᾿, Ἁ 3 ’ Ξ“Ὃ “ 3 4 Α 

ἀλλ᾽ εἴα αὐτοὺς καὶ ἀνθρώπινα ποιεῖν, διανιστῶσα αὐτοὺς καὶ 

δινενίζουσα, καὶ εἰς μέριμναν ἐμβάλλουσα. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα--- το 
Υῇ ᾽ 4, ς 4 ἣ , Ν᾿ ’ 3 ΄- 

Ὅρα πόσῃ καὶ οἱ λοιποί μαθηταὶ περὶ τοὺς κορυφαίους ἐχρῶντο 
“ “ 4 4 9 ῃ σ΄ ’,’ ’ 7 

τῇ σπουδῇ" ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ νῦν κεχωρίσμεθα, διηρήμεθα, μεγάλοι 
Ἁ [2 ς 4 ΕῚ ᾽ Φ ὧλχ “ Ἁ “Ὁ 4 φ καὶ μικροί" οἱ μὲν ἐπαιρόμεθα, οἱ δὲ φθονοῦμεν᾽ διὰ τοῦτο ἐν τῷ 

σώματι ἡ συμφωνία ἐστὶν, ἐπειδὴ οὐκ ἔστι φυσίωσις" ἐπειδὴ εἰς 
Ὶ σο ’ 3 ᾽ Χ ν 7 , .----Ξ 
ἀνάγκην τοῦ χρείαν ἀλλήλων ἔχειν τὰ μέλῃ καθέστηκε, καὶ 15 

κεφαλὴ τῶν ποδῶν δεῖται. 

Ἀμμωνίου. Τῷ γὰρ Παύλῳ ἐνεῦχον μᾶλλον ἥπερ τοῖς ἄλλοις" 
“« . “ 

διότι αὐτὸς ἣν ὁ τοῦ λόγου καθηγητής" ὡς καὶ ὀπίσω τοῦτο σα- 

φῶς ἐδηλώθη" οἵ τε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐν Λύστροις ἐκάλουν αὐτὸν Ἕρ- 
“,ς γνλ ν .ς , “,1ἷᾳὡῷὔ᾽νο7Ἱἂιη» ἐν δῶ δὲ χόχλ 

μῆν' “ αὐτὸς γὰρ ἦν ὃ ἡγούμενος τοῦ λόγον," φησίν' ὅσω δὲ αὐτὸς 1ο 
δ ᾿ [ 9ῳ9 , 9 ᾽ 9 4 “Ὁ 3 ’ οὐκ ἐνεδίδον, τοσοῦτον ἐγένετο τὸ κατ᾽ αὐτοῦ παρὰ τῶν ᾿Ιουδαίων 

μῖσος. 

Α ζω. Ἁ σὰ 4, 

ΙΖ Οἱ δὲ ἀποκαθιστῶντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον αὐτον 
4 σι ἤ Ἅ 4 

ἕως ᾿Αθηνῶν" καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ 
δε , Ψ Α Ἁ τὸν Τιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσι πρὸς αὐτὸν, 25 

3 

ἐξήεσαν. 
Τοῦ Χρισοστόμου. Ὅρα αὐτὸν μείζους ἔχοντα τειρασμοὺς 

καρὰ τοῖς Ιουδαίοις ἢ παρ᾽ “Ἑλλησιν' ἐν γοῦν ᾿Αθήναις οὐδὲν 
[ “ 3 ᾿ ᾽ ᾽ , “ὦ ’ὔ ’ 

πάσχοι τοεουτον᾽ ἄλλα μέχρι γέλωτος τὸ πᾶν προεχωρησε" καὶ 

τοί γε ἔπεισεν ἐν δὲ Ἰουδαίοις πολλὰ τὰ δεινά οὕτως ἦσαν ἐκ- 30 
τεκολεμωμένοι. 

ιό Ἔν δὲ ταῖς ᾿Αθηναῖς ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, 

Ὁ οὐκ ἐνεκοῖς. ϑιρμὶ. γθοθΏϊ, Π1. 

002 
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’ Ἀ σι 3 “ 3 ἰοὺ ο παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, θεωροῦντος κατ- 
ῷ Α ’ 

εἰδωλον οὖσαν τὴν πολιν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Οὐκ ὀργὴν ἐνταῦθα φησὶν, οὐδὲ ἀγανάκτησιν" καῦ- 

ἅπερ ἀλλαχοῦ ἐγένετο παροξυσμὸς μεταξὺ αὐτῶν οἰκονομεῖται 
ΩΝ ΩΝ [4 καὶ ἄκοντα μεῖναι ἐκεῖ, ἐκδεχόμενον ἐκείνους" τί οὖν ἐστὶ παρω- 5 

“ω , 

ξύνετο ; διηγείρετο᾽ ὀργῆς γὰρ καὶ ἀγανακτήσεως πόρρω τὸ χά- 

ρίσμα. 

Ἀμμωνίου. ᾿Ελυπεῖτο ὁρῶν κατείδωλον τὴν πόλιν καὶ διηρε- 
, Μ δ ϑ..Ν ν » δ »ν.ν ,, 

θίζετο λαλεῖν πρὸς αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἠδύνατο καρτερεῖν ἐπὶ τουτῷ 
3 Α Α ᾽ 3 ϑω , "“ Ζ 4 - ἀλλὰ καὶ συζητήσεις ἐποιεῖτο μετὰ τῶν δοκούντων εἶναι παρὰ τοῖς τὸ 

Ἀθηναίοις σοφῶν, μάλιστα μετὰ τῶν ᾿Επικουρίων, τῶν ἀπρονόητα 
’ 

λεγόντων εἶναι τὰ πάντα' πρὸς οὺς μάλιστα τὸν λόγον ἀποτεινό- 
3 φ᾿ .} [ΩΣ [4 Ἁ ᾿ 2 Α ’ ἰω 

μενος, ἐν τῇ αὐτοῦ διδασκαλίᾳ, μετὰ τὸ κηρύξαι τὸ σέβειν ἕνα 

Θεὸς τοῖς πᾶσιν ἐν οἷς φησὶ, “ αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν, 
’ “Ὁ 

“« ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς, καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας τὉ 
ἐἐ 2. ὦ .᾽} ὃ ᾿Ὶ δῷ "Ὁ Ν ’ 

αὐτῶν δεικνὺς τοῦ Θεοῦ τὴν πρόνοιαν. 

Ἁ Φ 9 ζω. φο σφι 

17 Διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς ᾿Ἰουδαίοις 
": σι ἰ Ἁ φι ’ 

καὶ τοῖς σεβομένοις, καὶ ἐν τῇ ἀγόρᾳ κατὰ πᾶσαν ἡμέ: 
᾿ Ά ’ 

ραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. 

Τοῦ Χρνυσοστόνου. Θαυμαστὸν πῶς οὐ κατεγέλασαν οἱ φι- 10 

λόσοφοι, οὕτως αὐτοῦ φθεγγομένον ὑβριστικῶς. εὐθέως μακρὰν 
“ ,ὕ ,.Ν “» Ν “ 0.) ΄ κ 

τοῦτο φιλοσοφίας ἀπὸ τοῦ κηρύγματος" ὅτι οὐδένα τύφον εἶχεν 

οὐκ ἐνόουν, οὐδὲ συνίεσαν τῶν λεγομένων. πὼς γάρ; οἱ μὲν σῶμα 
μ Ἃ ὕὔ ιν Λε Ν Ν ’ὔ’ 

τὸν θεὸν λέγοντες, οἱ δὲ ἡδονὴν τὴν μακαριότητα. 

Ἁ , “Ὁ [4 , “..  “{.᾿ 

8 Τινὲς δὲ τῶν ᾿Επικουρείων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων:ς: 
, » “᾿ς Ν ν΄ ΚΓ , ἃ ΄ ε | 

συνεβαλον αὐυτῳ᾽ καὶ τινες ἔλεγον, τί ἂν θέλοι ὃ σπερ- 
’ φ ᾽ 

μολογος οὗτος λέγειν ; 
δ «ς » ’ 3 Α ε ὔ ν. Α 

ΤΟΥ͂ ΑΓΊΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΕἸΣ ΤῊΝ ἙΡΜΗΝΕΙ͂ΑΝ ΤΟΥ ΚΑΤᾺ Δοῖ- 
“ ᾽ ΄ δ4 "»- ’ὔ Ἂ 3 “᾿ ν Δ 

ΚΑΝ ΕΒΥ̓ΑΓΤΈΛιου. Οὅ Ἀθηναῖοι ματαίαν αἴροντες ὀφρῦν; επί 

γλώττῃ πλαττείᾳ φρονοῦντες μέγα, ἀνοήτως ἔφασκον “τί ἦνδο, 

“ς ἐθέλοι ὃ σπερμολόγος οὗτος λέγειν ;᾿ καὶ τὰ ἑξῆς" σπερμολόγον β 
δὲ ᾿ ὙὝ ᾿ ἢ ͵ . } “- 
ἐ πτηνὸν εἶναι φασὶν εὐτελέστατον, τὰ ἐν ταῖς τριόδοις κατα- 

σκεδασμένα τῶν σπερμάτων εἰωθὸς συλλέγειν' ᾧ παρεικάζοντες 
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“ , 3. ον τὸν θεσπέσιον Παῦλον, ἐγέλων οἱ δείλαιοι τὸν πρὸς αὐτοῖς γεγο- 
νότα σωτήριον λόγον. 

“. . 

Τοὺς γὰρ σοφοὺς καὶ συνετοὺς φαύλους καλοῦσι, φησὶν ὃ 

τκαροιμιάστης. 
Α ’ ᾽ .. ΄, 9 Ψ 

Οἱ δέ, ξένων δαιμονίων καταγγελεὺς δοκεῖ εἰναι" ὅτι 5 
Α ζω 4 , » ΄σι 3 ’ 

τὸν Ιησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῖς εὐηγγελίζετο. 
“ ’ “ΜΒ. Ἁ 32. 9» ’ μ᾿ 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Καὶ γὰρ τὴν ἀνάστασιν θεὸν τινα εἰναι 

ἐνόμιζον" ἅτε εἰωθότες καὶ θηλείας σέβειν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα-τ: 
Δαιμόνια τοὺς θεοὺς αὐτῶν ἐκάλονν᾽ ἦσαν γὰρ αἱ πόλεις δαιμό- 

γῶων πλήρει ζι Ιο 
’ Α 3 “ 3 Ν 3 ’ “Υ̓ 

Ιι. ᾿Ἐπιλαβόμενοι δὲ αὐτοῦ, ἐπὶ τὸν ᾽Ἄρειον Παγον ἤγα- 
ὔ ’’ ΄΄ « 4 ς Ἁ 

γον, λέγοντες, δυνάμεθα γνῶναι, τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ 
“" ’ ’ 

σοῦ λαλουμένη διδαχὴ ; 

Τοῦ αἰτοῦ. γον αὐτὸν, φησὶν, ““ ἐπὶ τὸν Ἄρειον πάγον" οὐχ 
Υ̓͂ ϑω ῳ 

ὥς τι μαθεῖν, ἀλλ᾽ ὥστε κολάσαι ἔνθα αἱ φονικαὶ δίκαι. ὅρα γοῦν τς 

καὶ ἐλπίδι τοῦ μαθεῖν πανταχοῦ τὴν καινοτομίαν ἐγκαλοῦσι" λά- 

λων πόλις, ἡ πόλις ἐκείνη ἦν. 
2 ’’ ᾽ 3 9.“ ’ » Ν ᾽ὔ ἰσιδόρου Πηλουσιώτουν ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ Φφα. Ἐπειδὴ γέγραφας, 

τίνος ἕνεκεν Ἄρειος Πάγος ἐκαλεῖτο τὸ ἐν Ἀθηναῖς δικαστήριον, ἐν 
κι “ 
ῷ καὶ ὃ Παῦλος ἐδημηγόρησεν, ἀντεπιστέλλω, ὅτι ὁ Ἄρης ὡς 20 

᾿ ον ΄ ἦ . 72 ν ες ΚΞ... 
ἀν ἐκεῖσε δίκας ἔδωκε πάγος δὲ ὁ ὑψηλὸς τόπος" ἐν γὰρ ὄχθῳ 

“ 4 “ τιν! ἦν ἐκεῖνο τὸ δικαστήριον" ὅθεν καὶ πάγαρχοι καλοῦνται παρὰ 

τισὶν οἱ τῶν τόπων ἢ κωμῶν τινῶν ἄρχοντες. 
βπεαῇ ᾿ ’ Α .Ὶ ΄ι 

0 ἐπενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν" 
’ ξ" ὔ ’ 3 σι ξ΄ 

21 βουλόμεθα οὖν γνῶναι, τίνα θέλει εἶναι ταῦτα. ᾿Αθηναῖοι ας 
δὲ ΄ Υ ς Σ σι ᾽ 4 3 αι Ψ 

πάντες, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι, εἰς οὐδὲν ἕτερον 
3 ὔ Ἅ ΄ Ν, 53 , ; , δ 

2) εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον. σταθεὶς 
λε “- , 9 ᾽; φ 

δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Παγου, εἶπεν, 

Τοῖ Χρυσοστόμου. ᾿Ενταῦθα ἐκεῖνο σημαίνεται, ὅτι καίτοι 
ἀεὶ ἐν τούτῳ ἀσχολού ὃ λαλεῖν καὶ ἀκούειν, ὅκως ξενίζοντα 3ο τ Ὁ νεῷ ασχολόν μενεῖ: τὰ λάλει κατ ακουεῖδ, ομῶξ ξελι ον Ά 3 

4 “᾿ Ω 9.2 ἐγόμεζον εἶναι ἐκεῖνα, ἅπερ οὐδέποτε ἤκουσαν. 
Εἰ ἄνθρωπον ἐκήρυσσεν ἐσταυρῶσθαι, οὐ ξενὸν ἦν τὸ λεγόμενον" 

εἰ δὲ Θεὸν ἔλεγεν ἐσταυρῶσθαι καὶ ἐγηγέρθαι, ὄντως ξενίζοντα εἰσ- 
μ ᾿ δ. 2 Ν ΙΝ 
ἐφερεν εἰς τὰς ἀκοὰς αντῶν. 
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ΚΕΦ. Κς. 
Περὶ τῆς ἐν ᾿Αθηναῖς ἐπιβωμίον γραφῆς, φιλοσόφου τὲ κηρύγματος, καὶ 

εὐσεβείας τοῦ Παύλου. 
“σι 

Ανδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέ- 

ρους ὑμᾶς θεωρώ. 5 
Τοῦ Χρυσοστόμου, Ὥσπερ ἐγκωμιάζειν αὐτοὺς δοκεῖ, οὐδὲν 

Ἁ . έε “ ὃ ὃ Ν ςξῤ»ν Ὁ ἢ) βαρυ λέγων “ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. 
φ ̓ ϑ ἂῸ. 35 “ Ἀν» [4 φ Ἁ ΑἉ “ 

ΤἸΤοῖ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΟΥ̓ΔΑΙΩΝ λόγου. Ἐπεὶ καὶ Παῦ- 

λος εἰσελθὼν εἰς τὰς ᾿Αθήνας οὐκ ἀπὸ προφητῶν οὐδὲ ἐξ εὐαγγε- 
’ 3 Ὁ 7 3 γν»ϑ 3. Ἁ “Ὁ 4 ’ ᾽ “΄ἴ͵}Ὃ 

λίωὼν αὑτοῖς διελέγετο, ἄλλ ἀπὸ βωμοῦ τὴν παραίνεσιν ἐποιεῖτο" τὸ 
᾽ 3 ΡΟ δ )ἦ ’ Ύ σ᾿ 3 ’ , 

οὐκ ἐπειδὴ τὸν βωμὸν ἀξιοπιστότερον εἶναι τῶν εὐαγγελίων ἐνόμε- 
δ } Ν Α ΄ μ- 3 “Ὁ 4 “ φΦω 

ζεν, οὐδὲ ἐπειδὴ τὰ γράμματα τὰ ἐκεῖ κείμενα τῶν προφητῶν 
εἶναι τιμιώτερα" ἀλλ᾽ ἐκειδὴ πρὸς τοὺς “Ελληνας διελέγετο, τοὺς 

οὐδὲν; τῶν ἡμετέρων πιστεύοντας, ἀξὸ τῶν οἰκείων αὐτοὺς ἐχειρώ- 

σατο δογμάτων διὰ τοῦτό φησιν, “ ἐγενόμην τοῖς Ιουδαίοις ὡς τς 
“ς Ιουδαῖος, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον τῷ Ἀποστόλῳ, “ ἐγενόμην τοῖς ἀνό- 
“«μοις ὡς ἄνομος, ἵνα κερδήσω ἀνόμους." Ἀθηναίοις γὰρ δημηγο- 

“ φ᾿ δ “ Ἅ 
ρῶν, οὐκ ἀπὸ προφητῶν οὐδὲ ἀπὸ τοῦ νόμου διελέχθη, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
βωμοῦ τὴν παραίνεσιν ἐποιήσατο᾽ ἀπὸ τῶν οἰκείων αὐτοὺς ἔχει- 20 

ρώσατο δογμάτων' διὸ οὐκ εἶπεν ἄνομος, ἀλλ᾽ ὡς ἄνομος. 
’ Ἁ ΄- Ν ’᾽ ΄΄Ὃα 

22 Διερχόμενος γάρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν, 
φ ᾿, βω Ἁ 3 φΦ» ’᾽ 3 4 θ ἰδὲ 

εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπέγραπτο, ἀγνώστῳ θεῷ. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐκ εἶπε τοὺς δαίμονας ἁπλῶς, ἀλλὰ 

προοδοκοιεῖ τῷ λόγῳ᾽ διὰ τοῦτο φησὶ, “ δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς 25 

“ς θεωρῶ, διὰ τὸν βωμόν ἐφθέγξατο φωνὴν μίαν, δι’ ἧς πάντα κατ- 

ἔστρεψε τὰ τῶν φιλοσόφων. οἱ μὲν γὰρ ᾿Επικούρειοι αὐτόματα 
ΝΣ ΝΣ», ΚδὋοο, Φ4φλ - Δι. ν» π᾿ φησὶ καὶ ἀπὸ ἀτόμων οἱ δὲ, Στοῖκοι σῶμα καὶ ἐκπύρωσιν ἀλλ 

ἔργον αὐτοῦ φησὶ τὸν κόσμον, καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα' ὅρα συντο- 
, . , , .Κ , λ » ἡ, μίαν καὶ ἐν συντομίᾳ σαφήνειαν ὅρα τίνα ἦν ξενίζοντα αὐτούς" 30 

ὅτι ὃ Θεὸς τὸν κόσμον ἐποίησεν' ἃ καὶ τῶν τυχόντων ἴσασι τινὲς 
γυνὶ, ταῦτα οὐκ ἥδεσαν Ἀθηναῖοι, καὶ Ἀθηναίων οἱ φιλόσοφοι" εἰ 

γὰρ ἐποίησε, δηλονότι καὶ Κύριος. ὅρα τί φησι, θεότητος εἶναι 

γνώρισμα τὸ δημμουργικὸν, ὅπερ ἔχει καὶ ὁ Χριστός" καὶ γὰρ οἱ 
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συ 4- ΩΝ ᾿ ΩΝ Ἁ “ 3 Ω͂ 

προφῆται πανταχοῦ τοῦτο φασὶ, Θεοῦ τὸ δημιουργεῖν οὐχ ὡσ- 
“- Ά ᾽ὔ χά 

τερ ἐκεῖνοι" ἄλλον μὲν γὰρ τὸν ποιητήν φασιν, οὐ κύριον δὲ, ὕλην 
δ ἢ φ ἀγέννητον ὑποθέντες. 

[4 ’ Δεισιδαίμων λέγεται ὁ δεδιὼς τὰ δαιμόνια, ὃ πάντα θειάζων 
λῚ ) Ἁ ᾽’ λι ΩΝ 

καὶ λίθον καὶ ξύλον καὶ πνεῦμα. 5 
“. λῚ ᾿ ν,,.ἦὖ ’ 3 ΔῚ 

Τοῦ ΧΡρυσοστόμου ΠΡῸΣ ΤΟᾺΣ ΜΗ ἈΠΑΝΤΗ͂ΣΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤῊΝ 
, ᾽ ᾿ Α 4 Α 3 Α φῳ 

ΣΥΊΝΑΞΙΝ, ΚΑῚ ΕΙΣ ΤῸ ΜΗ ΠΛΑΡΑΤΡΕΧΕΙΝ ΤᾺΣ ἘΠΙΓΡΑΦΑΣ ΤΩ͂Ν 
ἤ Α 3 Δ...» “Ὅ σ᾿ ’ “ω ΒΙΒΛΊΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤῸ ἘΠΙΡΡΑΜΜΑ ΤΟΥ͂ ΒΩΜμοΐῖ. Βούλεσθε μαθεῖν 

μά “ω 9 Ω ,ὔ Ψ 9 » 

ὑσὴ τῆς ἐπιγραφῆς ἡ ἰσχὺς, ὅση ἡ δύναμις, ὅσος ἀπόκειται θη- 
: “΄5 “ “- « 2. μᾳ Α 

σαυρὸς ἐν ταῖς ἐπιγραφαῖς τῶν γραφῶν ; ἀκούσατε ἵνα μὴ κατα-1ο 
φ᾿ ὃῳ “ “᾿ ’ ’ 9 εν» » ᾽ 

φρονῆτε τῆς ἐπιγραφῆς τῶν θείων βιβλίων. εἰσῆλθεν εἰς Ἀθήνας 
ς ΩΝ ἘΠ : ϑ9ὼι υ “ ’ ’ 3 , ς« ὁ 
ὃ Παῦλος ποτε, ἐν αὐτῷ τῷ βιβλίῳ τούτῳ ἐπιγέγραπται ἡ ἰστο- 

΄ ΄ ν .] ΩΣ , Ἁ , δ Ἧ 

ρία αὐτη᾽ εὗρεν ἐν τῇ πόλει οὐχὶ βιβλίον θεῖον, ἀλλὰ βωμὸν 

ἑστηκότα, βωμὸν εἰδώλον᾽ εὗρεν ἐπιγραφὴν οὕτως ἔχουσαν, ἀγνώστῳ Ἴκοτα, βῶμο 05 ΕΌΡΕΝ ΕἸ γρ ὀντῶς ἐχονσᾶν, ΔὙνΩσΤΝ 
τω Ἁ 4 ᾽ Α ΩΝ Ων φΦ “Ὁ Ἁ 

θεῷ" καὶ οὐ παρέδραμεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ βωμοῦ τὸν υ5 
, “ ν , 3 βωμὸν καθεῖλε Παῦλος ὁ ἅγιος, ὁ Πνεύματος χάριν ἔχων᾽ οὐ παρ- 

ῶ «φφ 9 ἢ Α Δ 2 Ν “Ὁ ἤ 
ραμε βωμοῦ ἐπίγραμμα, καὶ συ ἐπιγραφὴν γραφῶν παρατρέ- 

- “ῳ Φ ΞΥ͂ φὰρ ς χεις ἐκεῖνος οὐκ ἀφῆκεν ἅπερ ἔγραψαν Ἀθηναῖοι οἱ εἰδωλολάτραι, 
ν νὰ "», . Ν “ δλνῃ, 3 Λ Ύ 3 

καὶ συ ἃ ἐπέγραψε τὸ [Πνεῦμα τὸ Αγιον οὐ νομίζεις εἶναι ἀναγ- 
“ς δ ΕΣ: , αν ΟΝ χ , ᾿ 

καϊα᾽ καὶ ποίαν ἔχεις συγγνώμην ; ἀλλὰ γὰρ ἴδωμεν πόσον τὸ 20 
Κ ἐγ 2.ιΝ “«ἷ ο«Ἀἁ. 7 ’ 4 ᾿ “4 Ψ ϊὲ » 

ῥδος ἀπὸ τοῦ ἐπιγράμματός ἐστιν ἰνα ὅταν ἰδῆς ἐπίγραμμα 
“ἀκ ,ὕ Υ̓͂ ’ ’ δ. 3 ἣ ᾽ὔ 

βωμῷ ἐγκεκολαμμένον, ὅτι τοσαύτην παρέσχε τὴν ἰσχὺν, μάθης 
Ψ ΄σω Ὁ ,,. 7 φω ’ “ “ 

ὅτι πολλῷ μᾶλλον τὰ ἐπιγράμματα τῶν θείων γραφῶν τοῦτο ποι- 
" , ) οὦ 2 Ν δι, . ) ᾧ » ΄ ἥσαι δυνήσεται. εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν εὗρε βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέ- 

’ “ Ν “ Υ͂ ᾽ὔ γραπται ἀγνώστῳ θεῷ" τί ἔδει ποιῆσαι ; “ Ελληνες πάντως ἦσαν Ὡς 
3 “ , : Ὁ Π “ “ : 2. δ 3 ’ ὃ 
ἀσεβεῖς πάντες" τί οὖν ἐχρῆν ποιῆσαι ; ἀπὸ εὐαγγελίων δια- 

“ ἕ ᾿ 4 “Ὁ 9 ᾽ λεχϑῆναι ; ἀλλὰ καταγέλων᾽ ἀλλ᾽ ἀπὸ προφητῶν ; ἀλλ᾽ οὐκ 
» ῤῤ τ 4 ’ 4. Ν Ἁ Ν ΝΜ ΛΟ. 5 .᾿ 

ἐξίστενον᾽ τί οὖν ἐποίησεν ; ἐπὶ τὸν βωμὸν ἔδραμε, καὶ ἀπὸ τῶν 
“ “ ’ ᾽ Α ᾽ ’ Ξ - ιςφδ 2 ἁ ᾽ " 
ὅπλων τῶν πολεμίων αὐτοὺς ἐχειρώσατο" καὶ τοῦτὸ ἐστιν ὃ λέγει 

2 “Ὃ “Ὁ Φ 9 [4 3 ἄρ φῳ 

“ ἐγενόμην τοῖς πᾶσι τὰ πάντα, τοῖς ᾿Ιονδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, τοῖς 30 
ἐς 3) ἢ ς Ν 49 Ϊὸ ο » . ΗΝ ΝΟΣ» . 2 

ἀνόμοις ὡς ἄνομος." εἶδε τὸν βωμιον᾽ εἶδε τὸ ἐπίγραμμα' ἂν- 
ἐσ φφ Π ᾽ὔ ὡ ’ Α Φ Π 7 ᾽ : 7 

τὴ τῷ [{᾿Ἰνεύματι" τοιαύτη γὰρ ἡ [Πνεύματος χάρις" παντόθεν 
- 7 Α φ ’ ,. ἡ “Ὁ ὃ.» Δ ῃ ποιεῖ κερδαίνειν τοὺς ὑποδεχομένους αὐτήν" τοιαῦτα ἡμῶν τὰ ὅπλα 

3 43 “- “ 3 Ν τὰ πνευματικά" “ αἰχμαλωτίζοντα᾽ γάρ, φησι, ““ πᾶν νοῆμα εἰς τὴν 
ε "- “ ᾽ 3 3 “ 

“ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ" εἶδε τοίνυν τὸν βωμόν" οὐκ ἐδειλίασεν, 35 
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᾿.  » ϑω ,Ὶ ᾿ 

ἀλλὰ μετέστησε τὰ γράμματα πρὸς αὐτόν μᾶλλον δὲ τὰ 
͵ 5,» Ψ7 ᾿ » οηυὡ 2 ᾿ ᾿ αϑά 4 

γράμματα ἀφ᾽ οὗ μετέθηκεν αὐτῶν τὸ νόημα᾿ καὶ καθάπερ εν πο- 

λέμῳ στρατηγὸς ἰδὼν στρατιώτην ἐν τῇ παρατάξει τῶν πολεμίων 
φῳ Α ’ Ἁ σῳ ’ “« ΄ 

γενναῖον καὶ μέγαν' εἶτα λαβόμενος ἀπὸ τῆς κόμης τοῦ στρατιω- 
ΦΦ , 

του πρὸς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν αὐτὸν μεταστήσειεν, καὶ καρασκευάσει 5 
“᾿ ". Ψ Α “Ὃ 4 ’ ΄ Ῥ 

ὑπὲρ αὐτοῦ πολεμεῖν᾽ οὕτω καὶ Παῦλος ἐποίησε᾽ καθάπερ εν 
ἀξ ὰ ᾽ ΛΟ») ἢ {4 ᾳἉς 3 φ. β φ᾿ ᾿ 

παρατάξει πολεμίων, τὸ ἐπίγραμμα εὑρὼν ἐν τῷ βωμῷ γεγραμ 
΄ Ν νι ε “. ’ ’ . Ὁ Α ’ “ μένον, πρὸς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν μετέστησεν᾽ ἰνα μετὰ ᾿]αὐλου τοῖς 

3 " “ΩΝ Ν . } ’ Ν “ , Σ Αθηναίοις πολεμεῖ, ἀλλὰ μὴ μετὰ Αθηναίων τὸν Παῦλον βαλλη 
«5 ’ “ὦ ιν. 9 ξίφος ἦν τῶν ᾿Αθηναίων μάχαιρα ἦν τῶν πολεμίων τὸ ἐπίγραμμα το 

,) κὸν 3,4) 5 εν “ , Ν ν΄ "72 ᾿ 
ἐκεῖνο ἀλλ᾽ αὐτὴ ἡ μάχαιρα τῶν πολεμίων τὴν κεφαλὴν εἐξέτεμεν 
 γχ ἡ δ 23. “ς͵α͵5Ιρν» “ 5». ν , 

οὐκ ἦν οντω θαυμαστόν, εἰ ἐν τοῖς οἰκείοις ὅπλοις αὐτοὺς ἐχεερώ-- 
ΩΝ , Ἁ Ἁ 

σατο τοῦτο γὰρ κατὰ λόγον σημαίνει" τὸ γὰρ καινὸν καὶ παρά- 
[4 ΓΝ ’ [,2 φδ ζω 

δοξον ὅταν τὰ τῶν πολεμίων ὅπλα, ταῦτα μηχανήματα τοῖς πολε- 
’ “᾿ ΗΥ͂ Γ ᾽ “ 

μίοις ταῦτα προσάγηται" ὅταν τὸ ξίφος, ὃ καθ ἡμῶν βαστάζουσι, ι5 
“ 3 ΩΝ ἢ ΄ 3 ’ ς ’ . [ ν᾿ 

τοῦτο αὐτοῖς τὴν καιρίαν ἐπάγη πληγήν τοιαύτη γὰρ ἢ τοῦ 
7 ’ “ Α - 3 ’ ᾽ φρο. Πνεύματος δύναμις" οὕτω καὶ ὁ Δαβὶδ ἐποίησε ποτέ ἐξῆλθε 
Ἁ “ “ 4 “. 6 "ο "ο 7 7, . . 

γυμνὸς τῶν ὅπλων, ἵνα φανῇ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις γυμνή, μηδὲν “γὰρ 
’ Υ̓͂ Α Ω͂ Ἁ « “Ὡ “Ὁ φφν “ὦ 

ἀνθρώπινον ἔστω φησὶν, ὅταν ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν πολεμῇ" εξλθε 
’ Ἁ .- Ω Ἁ Ἁ ᾿ οω “Ψ 

τοίνυν γυμνὸς τῶν ὅπλων, καὶ κατήνεγκε τὸν πῦργον ἐκεῖνον εἶτα 20 
ϑ3ϑ “Ἕ Ω͂ 

ἐπειδὴ ὅπλα οὐκ εἶχε, δραμὼν ἥρπασε τὴν μάχαιραν τοῦ Γολιὰξδ, 
2 “ [τὰ Ἁ ἕῳ 

καὶ οὕτω τὴν κεφαλὴν ἐξέτεμε τοῦ βαρβάρον" οὕτω καὶ ὁ Παῦλος 
1) ’ὕ Ν ΩΝ λν-νς 

ἐποίησεν ἐπὶ τοῦ ἐπιγράμματος τούτον καὶ ἵνα σαφέστερος γέ- 
“ω ΄ ͵ Ἁ ΟΦ.» Φῷ 

γηται ὃ τῆς νίκης τρόπος, καὶ τὴν δύναμιν ὑμῖν τοῦ ἐπιγράμματος 
59 “τ Ψ Ἁ 9 τ " , 1 ’ ““᾿ ’ ν Ὁ »Ψ 

ἐρῶ εὗρε βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο ἀγνώστῳ θεῷ" τις δὲ ἦν ἄλ- ς 
3 [4 , 3 γ ἃ ὁ ιν ὮΝ “᾿ , 

λος ἀγνοουμενος θεὸς ἀλλ ἢ ὁ Χριστὸς Σ εἰδες πῶς συνέτως μετ- 
. Ἁ ΛὋΨ» κι “ο. , 

ἔστησε πρὸς ἑαυτὸν τὸ ὄνομα εἶδες πῶς ἡχμαλώτισε τὸ ἐπί- 
, βιῷ »““ Α ’ τῷ 

γραμμα, οὐκ ἐπὶ κακῷ τῶν γραψάντων, ἀλλ᾽ ἐπι σωτηρίᾳ αὐτῶν 
Α , , ζ 6» ΝΝ ν δ . ΝΥ “ 

καὶ προνοίᾳ τί οὖν ; οἱ ᾿Αθηναῖοι διὰ τὸν Χριστὸν ἔγραψαν τοῦτό 
Ἁ Χ “ Ψ φησιν; εἰ διὰ τὸν Χριστὸν ἔγραψαν οἱ ̓ Αθηναῖοι, οὐκ ἦν οὕτω θαν-- 30 

νι Ν ἢ - “Π  νς ων δ ,,.5 “ 
μαστὸν τὸ κατόρθωμα τοῦ []αὐλου" ἀλλὰ τὸ θαυμαστὸν ἐστιν, ὅτι 

Ὁ μή ἮὟ 4 , 

ἐκεῖνοι μὲν ἄλλως ἔγραψαν, οὗτος δὲ ἴσχυσεν ἄλλως αὐτὸ μετα- 
“. ’ὔ νΝ ᾽ “. 3 ΩΝ ’ Ω Υ̓͂ φ 

βαλεῖν" πρότερον δὲ ἀναγκαῖον εἰπεῖν τίνος ἕνεκενΡ ἔγραψαν οἱ 

Ρ ἕνεκεν δι ρρὶ. γ66. ἢ. ἴῃ Ὠδῖν. 
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. “νι “«ᾳἊ}« δ φῳ Υ̓ ᾿ δ ᾿ 
᾿Αθηναῖοι ἀγνωστῳ θεῷ τίνος ἐνεκεν ἐγραψαν ; πολλοὺς εἶχον θεοὺς 
4 δ αλλ δὲ λλ Ν ὃ ’ ’ Α [ θ Ἁ ΄“ 

ἐκεῖνοι, μᾶλλον δὲ πολλοὺς δαίμονας, πάντες γὰρ οἱ θεοὶ τῶν 
᾿ “ ,’᾽ Α,.9 ’ Ὶ ᾽ ᾽ὔ 3. 9 3 ’ 

εθνῶν δαιμόνια, καὶ ἐπιχωρίους καὶ ξένους, καθάπερ ἐπ᾽ ἀνθρώπων" 
Ων »“ ς , 5» Ν “,.»)ἷ ».ΟΚἡ ςΠΠ» 
ὁρᾶτε ὅσος ὁ κατάγελως, εἰ γὰρ θεὸς ἔστιν, οὐκ ἔστι ξένος" τῆς 

’ 3 ’ ὔ Ἁ 

γὰρ οἰκουμένης ἁπάσης δεσπότης ἐστί" τούτους τοίνυν τοὺς μὲν 9 
Ν , Ύ , Ν νι 323." ΝΝ 2 Δ» 

παρὰ πατέρων εἶχον δεξάμενοι, τοὺς δὲ ἀπὸ τῶν πλησίον ἐθνῶν, 
Ἁ δῷ ἃ “, , 9 ’ Α Ὸ 

οἷον ἀπὸ Σκυθῶν, ἀπὸ Θρᾳκῶν, ἀπὸ Αἰγυπτίων. καὶ εἰ τῆς ἔξωθεν 
Ν » ᾿ Αι ᾽ς» τκαιδεύσεως ἦτε ἔμπειροι, καὶ ταύτας ἂν ὑμῖν ἀνέγνων τὰς ἷστο- 
ΔΎ 3 4 "Ὁ 1) 

ρίας ἁκάσας" ἐπε! οὖν οὐκ ἐξ ἀρχὴς πάντας ἐδέξαντο, ἀλλὰ κατὰ 
Ἁ 9 ’ 3. “ὦ “Ω Α ΔΝ “ ’ { δὲ 4." μικρὸν εἰσηνέχθησαν αὑτοῖς" δὲ μὲν ἐπὶ τῶν πατέρων, οἱ δὲ ἐπὶ το 

-- ΛΝ ΩΝ "»" ὮΝ 8 (ὦ ’ ΎὝ 

τῶν πάππων, οἱ δὲ ἐπι τῆς γενεᾶς τῆς αὐτῶν, συνελθόντες εἶπον, 
ἰω [4 ᾽ 3 ’ Ν Ἂ μά ,.ῸἈ 3 δ 
ὅτι ὥσπερ τούτους ἤγνόουμεν φησιν, εἶτα νστερὸν αὐτοὺς ἐδεξά.--: 

ῃ ν» 7) Α ΄ ’ νν ᾿ 3 7 
μεθα καὶ ἐγνωρίσαμεν" οὕτω συμβαίνει και ἄλλον εἶναι ἀγνοούμε- 

ὦν Α 3 ’ δ Φ,, ὁ “Ὁ Ἁ ᾿ ρ»“ νον καὶ ὄντα θεὸν, οὐ γνωριζόμενον δὲ ὑῴ ὑμῶν" καὶ διὰ τοῦτο 
, 3 , νι Ν , . 4 ν σα , λανθάνειν ἀμελούμενον, καὶ μὴ θεραπενόμιενον" τί οὖν ; ἰνα γένηται, κ5 

Ν Ἁ ΑἉ 7 ’ ΩῚ “ 

ἐστήσαν βωμὸν καὶ ἐπέγραψαν ἀγνώστῳ θεῷ" τοῦτο λέγοντες διὰ 
-7᾿ 4 Ξ, 9 4 Α Αἴ 9.2 Α 

τοῦ ἐπιγράμματος, ὅτι καὶ εἶτις ἐστὶ θεὸς ἕτερος οὐδέπω γνωσθεὶς 
.-»,'-͵τ΄οὸοὸὖὦνν , .“΄᾿, ε ὺν δεισιδ ἐκ δν δι 
ἡμῖν, κἀκεῖνον θεραπευσωμεν᾽ ὅρα νπερβολὴν δεισιδαιμονίας" διὰ 

Ὁ ΄ῸῳὌ , ιν ’ τοῦτο ὁ Παῦλος ἀρχόμενος ἔφη ““ κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέ.-. 
“Ὁ ἰος »} ᾿ ᾽’ ς ὦ ’ ᾽ 

“ρους ὑμᾶς θεωρῶ" οὐ γὰρ τοὺς γνωρίμους υμῖν δαίμονας θεραπεὺ- 20 
’ 9 . Α Ν Ὺ , Φ ευ» 3 “" Ἁ Ἁ 

ἐτε μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς οὕπω γνωρισθέντας ὑμῖν. ἐκεῖνοι μὲν διὰ 
- φω σιῷ ’ὔ 

τοῦτο ἐπέγραψαν ἀγνώστῳ θεῷ" ὁ δὲ Παῦλος ἑτέρως ἡρμήνευσεν' 
" Ν Φ- λ»ν 9 μΝ ϑΝ ’ Ἁ 

οἱ μὲν τοῦτο περὶ ἄλλων ἔλεγον, αὐτὸς δὲ αὐτὸν μετέστησε πρὸς 
»" δῚ [ ᾽ ν ,ὔ ιν ς “ 7 

τὸν Χριστὸν, αἰχμαλωτίσας τὸ νόημα, καὶ μεθ ἑαυτοῦ στήσας 
2 “ ᾽) “«ὉὉ 6 “ὈἍ {ἃ νΝ 3 “"“ 3 “Ὁ 6 “. 

ἐν τῇ παρατάξει τῇ ἑαυτοῦ" ““ ὃν γὰρ ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε ὑμεῖς, 25 
ΩΝ ’ Ψ ,: 3 ΕΣ “ τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω,᾽" φησίν ἄγνωστος γὰρ θεὸς οὐκ ἄλλος 

ἢ νι Ψ , “.Υἅ 
ἐστιν, ἀλλ᾽ ἢ ὄ Χριστός" καὶ ὁρὰα σύνεσιν πνευματικήν ἡμέλλον 

Σῳω 3 ΩΝ Ἀ φΦ᾿ Φ ἕξ Λ ὃ 9 ,ὔ 9 

αὐτῷ ἐγκαλεῖν μετὰ ταῦτα, ὅτι ξενίζοντα δόγματα εἰσφεέρεις εἰς 
σιν ον, Φ “μι-“ΨὉ ,ΌΣ ,,2 ὰ » Κ᾽ . 

τὰς ἀκοὰς ἡμῶν" ὅτι καινοτομεῖς" ὅτι θεὸν εἰσφέρεις ὃν οὐκ ἰσμεν 
φῳ " ς ’ φ Ἁ ἣ 

βουλόμενος τοίνυν ἀκαλλαγῆναι τῆς νποψιας τῆς κατὰ τὴν καίνο-- 30 
’ Α Ἃ 9 Σ ἃ ’ 

τομίαν, καὶ διδάξαι ὅτι οὐ ξενὸν κηρύττει θεὸν, ἀλλ᾽ ὃν προσλαβόν- 
,."Ν ν᾿» ’ὔ ,. 9 , » » ἦ . “ εςἃ 

τες αὐτοὶ διὰ τῆς θεραπείας ἐτίμησαν, ἐπήγαγε καὶ εἰπεν" ὅτι “΄ ὃν 
) “Ὁ “ Ὁ 9 ΄ ς εν.» “ 

“ ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν" υμεῖς με 

4 816. 

ΡΡ 
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προελάβετε, φησίν' ἔφθασεν ὑμῶν ἡ θεραπεία τὸ ἐμὸν κήρνγμα' 

μὴ τοίνυν ἐγκαλεῖ μοι ὅτι ξενὸν εἰσφέρω θεὸν, τοῦτον γὰρ καταγ- 
’ ἃ, 4 φ- 3 “ ’ 9 9» Α |, ΄ ’ γέλλω ὃν ὑμεῖς ἀγνοοῦντες θεραπεύετε, οὐκ ἀξίῳ μὲν ἑαντοῦ τρό- 

πῳ, θεραπεύετε δὲ ὅμως" οὐ γὰρ τοιοῦτος βωμὸς ἵσταται τῷ 

Χριστῷ, ἀλλὰ βωμὸς ἔμψνχος καὶ πνευματικός" ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτου 5 
Φ .» Ν Α 3 ΩΝ 3 φυ ᾽ [2 Δ.» ΠῚ Ἁ ὑμᾶς, καὶ πρὸς ἐκεῖνον, ἀναγαγεῖν δύναμαι" οὕτω καὶ Ἰουδαῖοι τὸ 
παλαιὸν ἐθεράπενον." ἀλλ᾽ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς σωματικῆς θερα- 

πείας, καὶ ἦλθον ἐπὶ τὴν πνευματικὴν, οἱ πιστεύσαντες ἅπαντες" 

εἶδες πῶς ἐχειρώσατο αὐτοὺς, οὐκ ἀπὸ εὐαγγελίων, οὐκ ἀπὸ προ- 
φητῶν, οὐκ ἀπὸ ῥημάτων πνευματικῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἐπιγράμματος" το 

μὴ παράτροχε τοίνυν, ἀγαπητὲ, τὴν ἐπιγραφὴν τῶν θείων γραφῶν" 
Ἀ »" Ν , νι, 2 κ Ν.}»}» , ς, ἄν μὲν γὰρ νήφῃης καὶ ἐγρήγορος ἧς, καὶ ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις εὑρήσεις 

, Ἁ Ν 2 2 Ν Ύ ΔΛ »Ν. » τι χρήσιμον ἂν δὲ ῥάθυμος καὶ ἀναπεπτωκὼς ἧς, οὐδὲ ἀπὸ τῶν 
"“, Ν ’ ΙΝ “4 4 φ 3. ᾿ φ γραφῶν ἔσται σοΐ τι πλέον ὥσπερ γὰρ ὃ εἰδὼς κερδαίνειν, ἅπαν- 

ταχόθεν κερδαίνει, οὕτως ὁ μὴ εἰδὼς, κἂν θησαυρὸν εὕρῃ, κενὸς τς 
Ν [ 

ἄπεισι. 

ἃ με ) ων [ “ σι 5. Ν 
Ον οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγ - 

’ “" 

γέλλω ὑμῖν. 

Κτρίλλου. Τουτέστι τὸν Θεὸν τὸν ὑψιστον᾽ οἱ γὰρ δείλαιοι 
“Βλληνες οἴονται εὐσεβεῖν καὶ τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν, ξὰν τοῖς λοι- 20 

ποῖς θεοῖς σχοῖεν τὸ σέβας αὐτοῦ" ἀγνοοῦντες ὅτι μείζονος τεμω- 

ρίας ἀξιωθήσονται, τὸ φῶς τῷ σκότει συγκρίνοντες, καὶ τῷ φαύλῳ 

τὸ ἀγαθὸν, καὶ τῷ ἀλόγᾳ τὸ νοερὸν, καὶ τῷ εὐτελεῖ τὸ θεῖον" ὅθεν 

καὶ μωροὺς αὐτοὺς ἐκάλεσε λέγων, ““ φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ὁμω- 

“ἐ ράνθησαν.᾽" 25 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οἱ γὰρ ᾿Αθηναῖοι ἐπειδὴ κατὰ καερὸν 
4 ϑ0κ 2) ᾿ , 9. “Ὁ ς ’ τὰ . “ 

πολλοὺς ἐδέξαντο θεοὺς, καὶ ἀπὸ τῆς ὑπερορίας, οἷον τὸ τῆς 

᾿Αθηνᾶς ἱερὸν, οἷον τὸν Πάνα, καὶ ἄλλους πολλαχόθεν, δεδοικότες 

μήποτε καὶ ἄλλος τις ἢ αὐτοῖς μὲν οὐδέπω γνώριμος, θερακευό- 

μενος δὲ ἀλλαχοῦ, ὑπὲρ πλείονος δῆθεν ἀσφαλείας, καὶ τούτῳ 20 
Ἁ Υ̓ ὡ Ἁ , Α, 3 ΩΣ ς , 3 ᾽ 

βωμὸν ἔστησαν καὶ ἐπειδὴ οὐκ ἦν δῆλος ὁ θεὸς, ἐπεγέγραπτο 
9. ἡ “» Ὕ ν. » “«ΦἌκἈζ ν Ἁ , 
ἄγνωστῳ θεῷ" τοῦτον οὖν Χριστον Ἰησοῦν εἶναι φησί, τὸν πάντων 

Ἁ φ᾿ 9 φ “ . “ 

Θεόν, “ τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν" ὅρα πῶς δείκνυσι προειλη- 
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᾽ὔ , Α Ἁ ᾽ 

φότας αὐτούς" καὶ οὐδὲν ξένον φησίν, οὐδὲν καινὸν προσφέρω" ἄνω, 
᾽ σῷ ἕξ “ ῤ ς Ν ΄ 7 εν" “ ὃ ὃ Ὁ 

κάτω τοῦτο ἐλεγον᾽ τίς ἡ καινὴ αὐτὴ λαλουμξνη νπὸ σὸν διδαχὴ 5 
ἰ 2 ἤ Ω ν 2. ΔΝ ς ο 

ξενιζοντα τινὰ εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν. 
9 3 . -ωὠΖ ἮΝ Ε] 

Επ ἀνεπιγράφου. ὥσπέρ ἐστι ζῆλον Θεοῦ ἔχειν μὴ 1 κατ 
393 9 [4 Α 4 φ,ὕ5Ὁ Α.}} δῷ Α ’ὔ . ζ,,2 

ἔκίγνωσιν, οντω καὶ εὐσεβεῖν ἐστι καὶ ἀγνοεῖν τὸν Θεὸν" ἑκάτερον ς 
φω Ν 

δὲ πρόθεσιν δηλοῖ χρηστὴν, ἐσφαλμένην δὲ ὅμως" ἄξιον τοίνυν 
’ “. ’ δ ’ “ὍὋ , .,)Ὄ 7 Ν 

θαυμάσαι τοῦ Παύλου τὴν σύνεσιν, πρῶτον μὲν ἀφ ὧν ἔπραττον, 
,: "Ὁ ᾽ “ ἀπὸ τούτων αὐτοῖς ἀναπλέξαντα τὴν μυσταγωγίαν" δεύτερον δὲ, τοῦ 

»ν Ἀ , “ 2Δ7 ἜΝ .Ψ ““͵“  Ν ᾿ 2 ὡς 
ἐπὶ τὸν λόγον τοῦτον εὐθέως αὐτοὺς ἀγαγεῖν τὸν περὶ δημιουργίας 
4 Ν οε“ 3 ’ Ἂ ν φΦ Ἀ 9 , 
ἄτε πολλοὺς τὼν Επικουρείων, ὡς Καὶ ὁ συγγράφευς ἐπισημαί- 10 

“Ὁ “ὦ Ἁ ’᾽ Α 

νεται, παρεστῶτας ὁρῶντα' οὗτοι δὲ ἀγένητον τὸν κόσμον καὶ ἐξ 
“ “Ὁ ΩΝ Ν αὐτοματισμοῦ φασί τρίτον, τοῦ τῶν ξοάνων ἀνατροπὴν ποιή- 

σ΄ 4 ὃ ἢ »ς δὼ ὧν ἀνθοώ θ ΧΣ τος σασθαι, ἅτε καὶ δεομένων τῆς διὰ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπείας 

εἰ μὴ γὰρ ἐπιμελοῖντο, διαφθείρονται" τὸ τέταρτον, τοῦ λέγειν ἐξ 
“ φ᾿ " ᾿ - “- “ -φῳῸ3 αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἀναπνεῖν ἡμῖν ὑπάρχειν πέμπτον, τοῦ ἐκ τς 

“ ο “Ὁ Ω »“ Ἁ τοῦ Ἀδὰμ πάντων τῶν ἐθνῶν διδάξαι τὴν γένεσιν ἕκτον, τοῦ τοὺς 
3 ὦ 4 δυο Ν “ὦ Α 4, 

αὐτῶν αὐτοῖς περὶ τῶν λεγομένων προσφέρειν μάρτυρας" πρὸς δὲ 
’ 4 , Α “ ’ 3 ““ “ 4 τούτοις ἅπασι τὸν περὶ τῆς οἰκονομίας αὑτοῖς παραθεῖναι λόγον, 

3 Ἁ Ἁ ΩΣ “ Λ» ἀρξάμενον ἀπὸ μετανοίας, καὶ τοῦτον ἀμυδρῶς καὶ ἐκικεκαλυμν- 
᾽; Ἁ - ΩΝ ᾽ 

μένως" οὐ γὰρ ἐκ πρώτης ἀκροάσεως δυνατοῖ ἦσαν περι τῆς θεό- 20 
9 ’ “ᾳ 39 φ δν»"» " 3 ᾽ 4 τῆτος ἀκούειν τοῦ Ἰησοῦ διὸ ἀπὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως ἄρχεται, 

ω ΄ 3. ὦ ν᾿ ΝΜ»: , δἷἝς Ν 
ἀκροβολισάμενος αὑτοῖς καὶ τὸν περε ἀναστάσεως λογον" περι ἧς 

Α Ἁ Ἁ “ 

καὶ ζήτησιν πάρεσχε τισί, καὶ πίστιν ἐκ τῆς ζητήσεως. 
ΩΣ μι φῳ ΝΥ 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐ γὰρ ἦν δυνατὸν διὰ τῆς ἔξωθεν σο- 
’ ΄ Α 

φίας τὴν ἀκρίβειαν γινώσκειν" αὐτὴ γὰρ καθάπερ τις θεραπαινίς ᾽ς 
3 Υ̓ “ Ν 3 Ν 
ἡτιμωμένη, οὐκ ἠφείθη ἔνδον εἰσελθεῖν καὶ παρακύψαι εἰς τὰ 

δεσμωτικὰ μυστήρια. 
Υ͂ ο 9. Ὁ Διδέμου. “ὥσχέρ ἐστι ζῆλον Θεοῦ ἔχειν μὴ κατ᾽ ἐπίγνωσιν, 

5 Ἁ 3 δ Ν.,ὖἢ δῳ , δὋό. δ᾽ 2 Ά Ὁ ΄ οὕτω καὶ εὐσεβεῖν καὶ ἀγνοεῖν τὸν Θεόν ἑκάτερον γὰρ δηλοῖ πρὸό- 

θεσιν χρηστὴν, ἐσφαλμένην δέ" τοιοῦτοί εἰσιν οἱ τῇ κτίσει προσ- 30 
ω Ἁ ’ Ἁ Ἁ φω ΩΝ 

κυνοῦντες, καὶ οἱ διώκοντες τοὺς προφήτας καὶ τὸν Ὑἱὸν τοῦ Θεοῦ" 
Ν φῷ ἢ Γ Ἁ . καὶ ἀγνοοῦντες τὸν Θεὸν, οἰόμενοι δὲ εὐσεβεῖν ἢ εἰδέναι τὸν Θεὸν, 

ω “ νι Ἁ Σ ’ 9. ὦ, 5. κ᾿ “, ͵ἍΧἁι]Ῥό Ξ ὃ Ν 
ἀγνοοῦντες δὲ τὴν οἰκονομίαν αὐτοῦ" ὃ γὰρ τοῦ κόσμου δημιουργὸς 

᾽ ξ΄ 3 ’ 

οὐκ αἰσθητὴ οὐσία ἐστί διὸ καὶ ἀπερίγραφος καὶ τόπῳ ἀπεριό- 

4 μήκετι (α. 56 ἀ σοτΓ. ΓΘΟ. πι. 

ΡΡΩΖ 
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3 4 ωττι 9 ’ ΄ , δὸ , Δ. ἡ 

ρίστος, οὐκ ἐν ναοῖς εξ ἀνθρώπων γεγονόσιν ἐνοικεῖ, κατὰ τὰ ἀγάλ- 
Α Ν 4, ὦ ’ὔ ξ΄ ς “ 

ματα πρὸς ἄνθρωπον ἣ ἕτερον κτίσμα μεμορφωμένα, ὡς δεῖσθαι 
4 ’ 9 « ͵ ’ ’ 4. Ἄ 

ἀνθρωπίνης αὑτῷ προσαγομένης θεραπείας, οἷον θυσίων, ἢ τινὸς 
’᾽ Ν ἃ . η 2νΝ ᾿ 

τοιούτου" ἐκείνῳ γὰρ ἀρέσκεται, ὃς οὐ χαρακτηρίζει αὐτὸν εν 
’ὔ Ν 3 “ Ν 3 “ φως 9ώ Ἁ Ψ 5. 

τόπῳ, οὔτε ἀφομοιοί αὐτὸν αἰσθητὴ μορφὴ τῷ μὴ εἶναι αντὸν 5 
“ “ῳ 4 3 «ὦ ων 

ὅμοιον μηδεμιᾷ αἰσθητῇ ἐνθυμήσει" εἰ δὲ “ἐν αὐτῷ πάντες ζῶμεν, 
ες .} Α ᾿ ͵ .᾽» ὁ ὦν διὸ ͵ τῷ 5. ’ 

καὶ ἐσμέν, καὶ κινούμεθα"" οὐκοῦν διὰ πάντων χωρῶν οὐκ εν ΤΟΈὩῷ 
4 4 ἐ ἡ 9 φ 3 Ά , ὕ ’ ΑἉ , 

ἐστι περίγραπτος" οὗτος ἐκ τοῦ Αδὰμ ἐποίησε γένος πρὸς τὸ 
᾿ ΟΡ ὦ “τ 4 γ᾽ ’ 

οἰκεῖν πᾶσαν τὴν γῆν οὗτος πατὴρ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων γένους 
3 ΄ ᾿ “Ὁ ’ ᾽ ’ὔ Α φῳ ΠΞ 9 4Ἁ4 

ὡμολογήηται" τουτὸν τέχνὴ ὃν δύναται γνωστὸν ποιῆσαι" ἄλλαιο 
Ν Α ν ιΝ [δ 

“μόνος ὁ Υἱὸς τὸν Πατέρα ἀποκαλύπτει, καὶ ὁ Πατὴρ τὸν Ὑἱὸν 
«- 4 Α - 3 ΄ 

“οἷς βούλεται" “οὐ σὰρξ καὶ αἷμα," τουτέστιν ἀνθρωπίνη 

ἐπίνοια. 
’ὕ ,ὕ " φῷ 4 

Ἰσιδώρον Πηλουσιώτον ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ αφας'. Δύο φησν 
9 ἢ κ καὶ ΠΡ) 7 9 2 “Φ ὦ ᾿ ’ “ς ς 

αἰτίας εἰναι τῷ ἐπιγεγράφθαι ᾿Αθήνησι τῷ βωμῷ, ἀγνώστῳ θεῷ" οἱ 
φ Ν 4 ““ , 

μὲν γάρ φασιν ὡς Φιλιππίδην ἔπεμψαν Ἀθηναῖοι ἡμεροδρόμον πρὸς τς 
7 Ν [4 ’ὔ’ 4 

Λακεδαιμονίους περὶ συμμαχίας, ἡνίκα Πέρσαι ἐπεστράτευσαν 
-μ«ι κ᾿ Ν Ν Ρ̓ Ν 9 » 

τῇ Ελλάδι" ᾧ κατὰ τὸ ᾿]αρθένιον ὁρος Ἰ]ανὸς φάσμα ἐντυχοόν, 
4 “ῸὍὋ Α 3 ’ ΓῚ ᾿] “Ὁ Ν Ἧ 

ἡτιᾶτο μὲν Αθηναίους ὡς ἀμελοῦντας αὐτοῦ, ἄλλους θεοὺς θερα- 
’ὕ δ ω νυ» Ι ᾿ 7 κ᾿ 4 Ὶ ,᾽ 

πεύοντας, βοηθεῖν δὲ ἐπηγγέλλετο" νικήσαντες οὗν, βύμον φκοδὸ- 
νι». ω ΄ - μ᾿ 

μήσαν, καὶ ἐπέγραψαν ἀγνώστῳ θεῷ" ἄλλοι δέ φησιν, ὅτι λοιμὸς 20 
᾿ . 2 ζω. ν » ,. Δ ψν» ς 

κατέσκηψε ποτε Αθηνάζε" καὶ εἰς τοσοῦτον αντοὺς ἐξέκαυσεν, ὡς 
ν» , , 5. : ᾿ , ΚΙ 

μηδὲ τῶν λεπτοτάτων σινδόνων ἀνέχεσθαι" τοὺς νομιζομένους οὖν 
,Ὶ 39. “ὦ ’ὔ 3 ’ ζν ι.2 

θεοὺς αὐτῶν θερακεύοντες, οὐδὲν ἀπώναντο᾽ ἐννοήσαντες οὖν ὅτι ἴσως 
Υ̓ 3 Ἁ ὃ 3 Α ’ 9 ς Ν Ἁ 

τὶς ἐστι θεὸς, ὃν αντοι κατέλιπον ἀγέραστον, ὃ τὸν λοιμὸν κατα- 
’ Ψ ᾽ὔ ὃ , Β Ἁ 59 ἄψι 4 ’ θ “ ᾿ 

πέμψας, νέον δειμάμενοι βωμόν, καὶ ἐπιγράψαντες ἀγνώστῳ θεῷ, 'ς 
Ἁ 3 3 " φ φΦ 

καὶ θύσαντες, εὐθέως ἐθεραπεύθησαν᾽ ταῦτα λαβὼν ὁ Παῦλος, ἐκ 
“ 3 ’ ’ ᾿. ’ὔ 4 " ’ φω 2 4 

τῶν οἰκείων δογμάτων τοὺς μέγα ἐπὶ σοφίᾳ φρονοῦντας ᾿Αθηναίους 
’ὔ ἐχειρώσατο. 

.« Ν ε ΄ 4 ’ ᾿, ᾽ 4 ᾽ 

24 ὋὉΟ Θεός, ὁ ποιῆσας τὸν κοσμον καὶ πᾶαντα τὰ ἐν 
9. “« φ 3 σι “- ’ ͵ 

αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων Κύριος, 30 
Ρ “ “» ᾽ὔ Ψ δ ΄ . “ ΩΝ κα 

Γοΐ ΣΧρυσοστόμου ἵνα μὴ νομίσωσιν ἕνα τῶν πολλῶν εἶναι 
Ἁ Α 6» 3 ὦ ὔ ὃ 3 ᾽ [54 ϑ3 ᾿͵ 

θεὸν, τὸν νπ αὐτοῦ κηρυττόμενον, διορθοῦται ἐπάγων, ““ οὐκ ἐν χει- 
“ω “33 

“ς ροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ. 
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3 9 ᾿ δι : ζω ϑαιρλενν. ΄΄- 

25 Οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, οὐδὲ ὕπο χειρῶν 
3 ͵ , ͵ . 
ἀνθρωπίνων θεραπεύεται, προσδεόμενος τινὸς, 

Τοῦ αὐτοῖ. Ὁρᾶς πῶς κατὰ μικρὸν εἰσάγει τὴν φιλοσοφίαν" 

πῶς καταγελᾷ τῆς “Ἑλληνικῆς πλάνης. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---ἰ Εἰν- 
.“« Α 3 ΤΡ , 3 "Φ Δ. Α 

ταῦθα λοιπὸν αἰνιγματωδῶς εἶπε τὸ αὐτοῦ καὶ ἔστησε, καὶ καθαι- 5 
“,͵κχν ΠΣ». νΝ ΟΣ “.,- 52 25'.΄ » } ᾿ ς. 3... 

ρεῖ τὸ ἐκείνων οἰκεῖ μὲν γὰρ ἐν ναοῖς, ἀλλ οὐκ ἐν τοιούτοις" ἀλλ 

ἐν ἀνθρωπίνη ψυχῇ τὴν σωματικὴν ἀνεῖλε λατρείαν" τί οὖν; οὐ 
᾽ 3 . “ τῷ Ἵ λ ’ ὸ 3 ὃ 3 λλ᾽ 2. », ᾿ 

κατῴκει ἐν τῷ ναῷ τῶν Ἱεροσολύμων ; οὐ δῆτα, ἀλλ ἐνήργει 
“ Φ..» , . “ 3 ᾿ 4 7 ’ 3 

πῶς οὖν ἐθεραπεύετο ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων παρὰ ἰουδαίοις ; οὐχ 
φΝ “ ] 2:6 Ἁᾳ( 7 4 ΔΊ “ἅἤ, 9 -- Ἅ 6 
ὑπὸ χειρῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ διανοίας" ἐπεὶ ἐκεῖνά γε οὐ ζητεῖ οὗτος, ὡς το 

προσδεόμενος" ““ μὴ φάγομαι," φησὶ, ““ κρέα ταύρων, ἢ αἷμα τρά- 

“γῶν πίομαι Ὁ" 
5Ν .Ὶ ἴον ᾿ ιν ν ν Ἧ ’ 

Αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα" 

Τοῦ αἴτοῖ. Δύο τεκμήρια θεότητος, τὸ αὐτόν τε μηδένος 

δεῖσθαι, καὶ πᾶσι πάντα παρέχειν. πάραγε ἐνταῦθα Πλάτωνα, ὅσα κ5 
- σῷ ϑῳ περὶ Θεοῦ ἐφιλοσόφησεν, ὅσα ᾿Επίκουρος, καὶ πάντα λῆρος πρὸς 

ταῦτα' “ διδούς," φησι, “ζωὴν καὶ πνοήν." ἰδοὺ καὶ τῆς ψυχῆς 

δημιουργὸν αὐτὸν ποιεῖ, οὐ γεννήτορα. 
9 δ ῦζ{ζ ΄“ 2 3 ’᾽ 

146 ᾿᾽Εποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων, 
ζω Α ’ ΄“ ΄“ 

κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς; 20 
““ 9 “ “Ὃ ΄ 3 ΄ Ν [4 ’ ᾿᾿ Τοῦ αἰτοῦ. Ταῦτα βελτίω ἐκείνων καὶ πόση κατηγορία τῶν 

3 », , φω ω . 4 3 Υ̓͂ ε ΔΝ ᾿ 4: 

τε ἀτόμων καὶ τῆς υλης ὅτι οὐκ ἔστι μερικὴ, οὐδὲ ψυχὴ τοῦ 
, μν Φῳ ϑῳ ὀνρανοῦ" τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι δημιουργὸν εἶναι, ὅπερ ἐκεῖνοι φασὶν. 

) Ν Ά ,ὕ ᾽ ϑ9.Ν 3 ς λα 7 Ἁ 
ἄλλα καὶ διανοίᾳ θεραπεύεται αὑτὸς, οὐκ οἱ μερικοι δαίμονες" καὶ 

Ν ’ » “ο΄ ἿΑ͂Σ “ νν ’ ΄ὔ 
τὰ πάντα αὐτοῦ ἐστι φησί" πῶς καὶ ἄνθρωπος γέγονε πρότερον 25 

ἔδειξεν ὅτε οὐ κατοικεῖ, καὶ τότε ἀπεφήνατο" εἰ ὁ Θεὸς, πάντα 
3 ’ 

ἐποίησε δηλονότι" εἰ δὲ μὴ ἐποίησεν ὁ Θεὸς, θεοὶ οἱ τὸν οὐρανὸν 
Α ΜΗ [ω καὶ τὴν γὴν οὐκ ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν' πολλῷ μείζονα δόγματα 

3 

εἰσάγει" καίτοι οὐδέπω τὰ μεγάλα εἶπεν, ἀλλ᾽ ὡς παισὶ διελέ- 

γετο" καὶ πολλῷ μείζω ταῦτα ἐκείνων ἦν, τὴν δημμουργίαν, τὴν 30 
, 4 Ὁ 

Κυριότητα, τὸ ἀνενδέες, τὸ πάντων αἴτιον ἀγαθῶν ἐδήλωσεν ἀλλὰ 

τῶς θεραπεύεται εἴπεν᾽ οὕπω καιρός" τί τούτον τοῦ ὑψηλοῦ ἶσον ; 

θαυμαστὸν καὶ τοῦτο, ἐξ ἑνὸς ποιῆσαι τοσούτους" ἀλλὰ καὶ ποιή- 
3 .. 2 

σας αὑτοὺς συγκρατει. 
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Ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας 
“η τῆς κατοικίας αὐτῶν, ζητεῖν τὸν Θεὸν, εἰ ἄρα γε ψηλα- 

φήσειεν αὐτὸν ἢ εὕροιεν, 
Τοῦ δίτοὶ. Ὥρισε ζητῆσαι τὸν Θεόν ἀλλ᾽ οὐ διὰ «παντὸς 

“ [4 )λικλ ,. ὃ Ν “ “- 
τοῦτο ὡρισεν, ἄλλα προστεταγμένους καιροὺς" δεικνυς, ὁτε γὺυν 5 

οὐχὶ ζητήσαντες εὗρον ἐπειδὴ γὰρ ζητήσαντες οὐχ εὗρον, δείκνυ- 

σιν ὅτι οὕτως ἦν φανερὸς, ὥσπερ ἄν εἰς μέσον ψηλαφώμενος" οὐ 
γὰρ ἐνταῦθα μὲν ἦν οὐρανὸς, ἀλλαχοῦ δὲ οὐ" οὐδὲ ἐν τούτῳ μὲν 

“ 7ὕ ἣν Χλλ δὲ », α( Α Α , ιν ὴ Ν 
τῷ χρόνῳ Η ῳ ξς νυ ὥστε καὶ Κατα Ξαντα Καίβον καὶ Κατα 

ο ς ’, ᾿ 8. λ εν σ 2 , Ψ 
-ασᾶν ὁροθεσ ἐᾶν δυνατὸν ἄντὸν εὑρεῖν" ουτὼς ΟΚΟνομῆσ ἐν, ὡστεῖο 

μήτε τόπῳ κωλύεσθαι, μήτε χρόνῳ᾽ αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο μάλιστα 
συνεβάλλετο, τῷ πανταχοῦ εἶναι τὸν οὐρανὸν, τῷ ἐν παντὶ χρόνω 
ἑστάναι. 

Υ̓͂ 3 , ϑ λενκΝ . »Ὁ . ζω ε [4 

Καίγε οὐ μακραν ἀπὸ ἐνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 
3 “" ᾿ ’᾽ ΄ 

28 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν, καὶ κινούμεθα, καὶ ἐσμέν" 

Τοῦ δἵτοξζ. Βαβαὶ πᾶσιν ἐγγύς ἐστι τοῖς πανταχοῦ τῆς οἱ- 
Ἶ ’ ’ ΩΝ Ψ ΩΝ “ὡ κουμένης οὖσι" τί τούτον μεῖζον; ὅρα πῶς καθαιρεῖ τοὺς μερι- 

κούς" τί λέγω μακράν ; οὕτως ἐγγύς ἐστιν, ὡς χωρὶς αὐτοῦ μὴ 
ζῆ . ἔς Φ. ῳω. Α ΑἉ 7’ θ λ»ν Δ ηυῷ 9 ἦν ““ ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν, καὶ κινούμεθα, καὶ ἐσμὲν," ὥσπερ ἐν σω- 
ματικῷ ὑποδείγματι, ὥσπερ ἀδύνατον ἀγνοῆσαι τὸν ἀέρα πανταχοῦ 
κεχυμένον ““ καὶ οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκαστοῦ ἡμῶν ὑπάρχοντα, 

δ. Α  λϑ ον» Η͂ “Ὁ Ν ’ ϑ ὦ μᾶλλον δὲ καὶ ἐν ἡμῖν ὄντα’ ὅρα πῶς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ φησι 
καὶ τὴν συγκρότησιν' τὸ εἶναι παρ᾽ αὐτοῦ, τὸ ἐνεργεῖν, τὸ μὴ 
ἀκόλεσθαι. 

“ 

15 

20 

σ΄ ΄᾿ ΄᾿ Ρ ΄ι 

Ὥς καί τίνες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι, τοῦ 15 
᾿᾽ 3 

γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἀλλ᾽ οὐδὲν σον εἶτεν ὃ ποιητὴς ἐκεῖνος ““ τοῦ 
«ς , ἃ Ν , 3 3) 3,43. εῳ( Ἁ ν Ἁ κ γὰρ καὶ γένος ἐσμὲν φησὶ, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν περι Διὸς εἶπεν, 
οὗτος δὲ περὶ τοῦ δημιουργοῦ αὐτὸ λαμβάνει" οὐ τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ 

4 

γοῦν λέγων μὴ γένοιτο᾽ ἀλλὰ τὸ κυρίως ἐπ᾿ αὐτῷ λέγων ἐπεὶ 30 
Α , ὔ Ὑ 9 [] 7 ἃ Ν Ε Ἥ»ὝἭ) 4 Ἁ 

καὶ βωμον τοῦτου εἶπεν, οὐκ ἐκεῖνον ὃν ἐσείβθον εἰρηται μὲν γὰρ 
4 Α 4 "Ὁ ὃ 4 4 3 ν [2 3 φ 4»ἉἙΝ 

τινα ΚΟΗ πράττεται εἰς τόοντὸν αλλ οὐκ ἐστέ, ὁτι εἰς τοῦτον. εἶπε 

᾽ ν- ’ ἌἉ 7 ’ 9 7 “Ὁ Ἁ “ 
γὰρ μοὶ, περὶ τίνος ἂν λεχθείη κυρίως ἀγνώστῳ θεὼ ; περι τοῦ 
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-.53Ὄ.7΄Ὺ᾽ΣΉ  φ Ἁ ῦ ὃ ᾽ὔ “ 7 ᾽ “ὦ ΝᾺ 

δημιουργοῦ, ἢ περι τοῦ δαίμονος, ὅτι πάντα πεπλήρωται τοῦ θεοῦ; 
Δ Φ. “ἃ φῳ Ἁ 3 ’ Α ’ φ 3 

ἥ τοῦ Διὸς μιαροῦ τινὸς ἀνθρώπου καὶ καταπύστου ; αλλ οὐχ 

ὑμοίως ἐκείνῳ Παῦλος εἶπε" μὴ γένοιτο" ἀλλ᾽ ἑτέρῳ νῷ' γένος γὰρ 
Θεοῦ εἶπεν ἡμᾶς εἶναι, τουτέστιν οἰκείους, ἐγγυτάτους ὥσπερ 

παροίκους καὶ γείτονας ὅταν λέγῃ. 5 
’ ’΄ σ΄ δι Γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ, οὐκ ὀφείλομεν νομί- 

- ἃἋἂ » ’ οὶ , , ’ Α 

ζει, χρυσῷ ἢ ἀργυρίῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ 
Π ’ Ν κ"-» 9 Ψ 

ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 

Ἐπειδὴ ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν εὐδόκησεν ὃ Θεὸς τεχθῆναι ἐπὶ τῆς 

γῆς. Ιο 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐκ εἶχεν, οὐκ ὀφείλετε νομίζειν, χρυσῷ ἢ 

ἀργύρῳ τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον" καὶ μιαροί ἐστε καὶ παμμίαροι" εἶτα 
, ΄ “Ὁ ες 3 3 ’,’ Λ 49 λον» ϑω 

τὸ ταπεινότερον τοντο, “ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν, φησι, ὑπέρ τοῦτο 

Θεός" οὐδὲ τοῦτο" ἀλλ᾽ οὐδὲ λέγομεν τούτῳ “τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον" 
΄ ν 4 » μώ “ὦ ΈΨᾳΕΙ 2. 4 . δ . ᾽ τίς γὰρ ἄν εἴποι; ὅρα πῶς τὸ ἀσώματον εἰσήγαγεν ἡ γὰρ διά- τς 

νοια ὅταν ὑποπτεύσῃ σῶμα, καὶ διάστημα ὑπονοεῖ. Καὶ μετ᾽ 
54 7 3 Ν ς »" ᾿ 3 Λ΄} , “4 Ν Ν ολίγα----Εἰ γὰρ ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ὅμοιοι ἐκείνοις κατὰ ψυχὴν, 

πολλῷ μᾶλλον ὃ Θεός" τέως ἀπάγει αὐτοὺς τῆς ὑπονοίας" ἀλλ᾽ 

οὐδὲ ἄλλῃ τινὶ ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ ὑποβάλλεται, φησίν" ἣ τέχνη 
4 ὲ , ἴ . Ψ Ἴ , τ ες», ». φ, δὲ “ 
ἢ ὑιανοία εὑρεν᾽ περ οὖν τοχνὴ " οὐκ εὑρίσκομεν αὐτόν διπλοῦν 20 

Ἁ ὡ . 

τὸ ἔγκλημα᾽ ὅτι τὲ ἐκεῖνον οὐχ, εὗρον, καὶ τοιούτους εὗρον" οὐδα- 
μοῦ διάνοια ἀξιόπιστος καθ᾽ ἑαυτήν. 

Διδύμου. Οὐ μόνον, φησὶν, οἱ κατ᾽ εὐσέβειαν ζῶντες δηλοῦνται 

γένος Θεοῦ, ἄλλα καὶ πᾶς, διὰ τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἀπολλυμένης 

φύσεως" εἰ καί τινες φαίνονται τὸ ἀκριβὲς μὴ σώζοντες τῆς θεο- ας 
’ «Ὑ ς “. 3. ἢ 

σεβείας, οἷος ὅ Ἄρατος ὃ τοῦτο εἰπὼν. 

Ἀμμωνίο:. Σημείωται ὅτι οὐ δύναται νοῦς ἀνθρώπον κατα- 
λαβεῖν τὸν Θεὸν, ὡς ἔστι φύσει" καὶ τοὺς λέγοντες ἀνθρωπόμορ- 

Φον τὸ θεῖον, δεῖ ἐπιστομίζειν ἐκ τῶν προκειμένων ῥητῶν" εἰ γὰρ 
’ 

δύναται ἄνθρωπος πλάσαι, ἢ γλύψαι, ἢ γράψαι ἄνθρωπον, ἤτοι 30 
4 “Φ “ 

ἀνθρώπου ὁμοίωμα, ἢ ἄλλου οἱουδηποτοῦν ἐπὶ γῆς φαινομένον 

τ Ὥροβαα νἀ δίυγ διὰ φυοά δυρρὶ. τϑο. ἢ}. ἰῃ δῃρ. δύ. βοά δᾶ 
ΑΝ ὉΪΗ] σοτημαγεῖ ηἰἶδὶ ἰηΐδυίοτθβ Πἰτογάγιιπι ἀυοῖι5 οἱ νὸχ ζῶμεν 
ἴῃ Πῃ6. 
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εἰκόνα ἐκτυπῶσαι" οὐδενὶ δὲ ἔοικε τῶν χειρουποιήτων ὁ Θεὸς, κατὰ 

τὸ εἰρημένον τῷ Ἀποστόλῳ, ἄρα ἀπερίγραφον, ἀκατάληπτον, ἀνεῖ- 

δεον, ἀσώματον, ἄδηλον τὸ θεῖον μήτε ἀνθρώπον μορφῇ ἢ ἄλλο" 
ὩΣ: 9. ἃ νΝ Ν ΗΩ͂ . , ᾿ 9 ’᾽ 

τινε ἐοικὸς" εἰκὸς γὰρ τοὺς Ειλληνας μὴ μόνον τᾶ ἀνθρωπόμορῴφα 

ξόανα σέβειν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀλλοίας ὄντας μορφῆς ὡς θεοὺς, 5 

οἷον, ἴβεις, καὶ αἰλούρους, καὶ πιθήκους, καὶ ἄλλα τούτοις παρα- 

πλήσια. 

Τ' Ἁ Ἷ 4 ὔ ΄Νᾳἃε ΕῚ ’ ε ιδὰ « Θεὺ 

40 οὖς μεν ουν χρβονοὺῦς Τῆς αγνοίᾶς ὕπερ ῶ»νο ος, 

σε ᾽ὔ ΄- 3 ᾽’ 

τανῦν παραγέλλει τοῖς ἀνθρώποις 
φώ ᾽ 4 ᾿Ὶ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τὶ οὖν οὐδεὶς κολάζεται τούτων ; οὐδεὶς το 
θ ’ Ὁ 4 ᾽ ᾿ 9 Ἁ “ 9 λθ ὔ ᾿ι 

ελόντων μετανοεῖν περὶ τούτων φησίν, οὐ περὶ τῶν ἀπελθόντων 
δῳ 2 ςφ "“ὍὋ »,’ 4 Ψ 

ἀλλ᾽ οἷς παραγγέλλει" οὐκ ἀπαιτεῖ λόγον ὑμᾶς φησίν" οὐκ εἶπε 
» 2 Ὑ Υ 3.4.4} 2 , . Ἔ ὃ , 

παρεῖδεν, οὐκ εἰπεν εἰασεν, ἀλλ γνοήσατε" νπερείδε, τουτέστιν 
».Ρϑδζχ ᾿ο ͵ σ .7 ΝΥ ἢ ᾽ , : 

οὐκ ἀπαιτεῖ κόλασιν, ὥσπερ ἀξίους ὄντας κολασέως, ἡγνοήσατε 
ΝΞ ΨΨᾳῃ: « » 3 , , 34«.Ν “- νι ἢ Υ ᾿ 

καὶ ουὅυ λέγει ἐκόντες ἑκακουργήσατε ἀλλὰ τοῦτο διὰ τῶν ἄνω 15 

ἔδειξεν. 
ῃἕ ,Ὶ ’ Ἁ Ά ΓΨ Ν ᾿Ὶ Οτερ γὰρ ἐπὶ ἡλίον καὶ σελήνης καὶ γῆς καὶ θαλάττης και 

φῳ ΄ “Ὁ ΓΗ Ἁ ΡΞ ὔ 

τῶν ἄλλων ἐποίησεν οὐ τοῖς μὲν πλουτοῦσι καὶ σοφοῖς πλείονος 
διὸ ν “’,-τ.νΝ , , ᾿ς ) δὲ χη ᾿ : 

μεταδιδους τῆς ἀπὸ τούτων χορηγίας, ἐλάττονος δὲ τοῖς πένησιν 
3 9 ΚΝ Η͂ ᾿, 3 ’ Ἁ φω .,.54 ΝᾺ ὦ 

ἀλλ᾽ ἰσὴν ἅπασι τὴν ἀπόλαυσιν προτιθεὶς, τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ κη- 20 
ξὔ Α “Ὁ φΞω ΄ Ἁ ὔ 

ρὕγματος εἰργάσατο" καὶ πολλῷ πλείον᾽ ὅσῳ καὶ ἀναγκαιότερον 

τοῦτο ἐκείνων. 
7 9 ΩΝ Ν}7 7 ᾽; 

ΣΕΥΗ͂ΡΟΥ ΕΚ ΤΟΙ ΚΑΤᾺ ΑΛΕΒΑΝΔΡΟΝ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ. [1αρα- 
, ᾿ »..»ν ἈΝ ᾿ ΝΕ ΄, Ν Β 

στήσας γὰρ αὐτοῖς διὰ πάσης τῆς δημηγορίας και διαλέξεως 
[,4 3 ΓΝ. ,Ὶ ’᾽ Φ.- ει» 9 ’ Ν 4 Ἁ .ν “ 

ὅτι παρ ὅλον τὸν βίον αὐτῶν ἤγνόησαν τὸν ὄντα Θεὸν, διὰ τῶν ης 
3. "»ὋὉ ’ Α ΄"ω ’ 4 

αὐτῶν τούτων βούλεται τὸ μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας ἐνδείξασθαι" 
Ἁ - φῳ ᾽ ’᾽ Α, 2 φ ἃ ὔ Φ 

καὶ φησι, τῶν χρόνων τούτων τὴν ἄγνοιαν ὑπεριδὼν, τουτέστι ὑπερ- 
᾿ Ὶ “ω "ὦ Ἁ 

βὰς, καὶ δέον κολάσαι, μὴ κολάζων, καλεῖ τανῦν πρὸς μετάνοιαν" 
4 ’ “ῳ , ,’ [2 οὖ 

ἐξεπίτηδες πληθυντικῶς ὀνομάσας τοὺς χρόνους, ινα μᾶλλον ἐξάρῃ 
Ἁ 

τὴν δωρέαν. 30 
᾽ὔ “ὍΦὋ Ά ’ὕ ’ 

Ἀμμωνίου. Οὐκοῦν εἰ ὑπερεῖδεν ὃ Θεὸς τὰ ἐξ ἀγνοίας γενό- 
φ “ 3 ΄ ὔ Α ΓΝ 2 ᾿ 

μένα τοῖς ἀνθρώποις καραπτώματα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, καὶ 
᾿Ὶ ΄“ ᾿] -«Ὁ 

παντὶ δίδωσι τῶν παραπτωμάτων ἄφεσιν, εἰκότως ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν 

5 816, 



ΧΥΙΙ. 40. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΩΝ. 407 
« σ 9,ω,) ὦ 4 “Ὁ ’ καιρῶν ἐκεδήμησεν᾽ ἵνα ἐφ᾽ ὅσον ἀναβάλλεται τὴν ἑαυτοῦ παρουσίαν" 

95." “ ““ι-ηᾳἈ΄Ἀ1, »Ὅν4. ἡ δι. Ὁ ὃ ἐπι τοσοῦτον δειχθῇ αὐτοῦ ἡ ἀμέτρητος φιλανθρωπία" ἐξ ὧν πολυ- 
᾽΄ ΩΝ . “Φ ’ ,’ 

πλασιαζόμενα τὰ κακὰ συγχωρεῖ, καὶ τῶν μελλόντων συσφίγγει 

ὃ νον" ἵνα ἐν τῇ ὀλιγότητι τοῦ χρόνου διασωθῇ ἡ πίστις" διὸ τὸν χρόνον να ἐν τῇ ὀλιγότητι τοῦ χρόνο ὡς ἡ πίστις" ὃὶι 
4 δ 4 ΘᾺ “᾿ 1] 6 

δὴ ἔλεγεν αὐτοῖς" ““ ἄρα ἐλθὼν ὃ υἷος τοῦ ἀνθρώπου εὑρήσει τὴν 5 
ες , 2. Ν “ω ΩΝ 49 ν- ’ ’ὔ Ν 

πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς ; καὶ μή μοι λέγε, τί πρὸς τοὺς τετελευ- 
᾽ 2 Ὶ ϑ “ 4 ὔ Ἁ “Ὁ 4 ’ὔ’ 9 4, 

τηκότας ; ὅπουγε καὶ αὑτοῖς ἐκηρύχθη τὸ τῆς ἀληθείας εὐσεβὲς 
Ν 6 ’ὔ ὃς ἢ “ “Ὁ. 

μυστήριον καὶ πάντες οἱ πιστεύσαντες ἐλύθησαν ἐκ τῶν τοῦ 
ἢ , ὃ ΟΡ Λ } λθ ’ὔ ἐξ ΑΝ ’ , 2 Ἁ ) 

ανάτου δεσμῶν καὶ ἀνελθόντες εξ ᾷδον μετωκήσαν εἰς τὸν παρά- 
Ἂν ΩΝ Ἁ “ω ν} ͵ δεισον᾽ καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθὲς, δυνατὸν μᾶλλον καὶ ἐξ ἐκείνον στο- τὸ 

δ Δ ΩΥ̓ “«““ 4 “Ὃ Α χάσασθα, οἴδαμεν ὅτι ἐν τῇ ὥρᾳ ἢ ἀπέθανεν ᾿Ιησοῦς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
Ἁ Α ᾽ν 9 ἐ ’ὕ ᾿ Α 

πολλοὶ νεκροί ἀνέστησαν καὶ ὠφθησαν ἐν ᾿Ιεροσολύμοις κατὰ τὸ 
᾿ ἐς ᾽ὔ [ .. 4» ᾽’᾽ 6" Ψ 

προφητευθέν᾽ ““ ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οι ἐν τοῖς 
ἐς ᾽΄έ͵ .,3)3, ὦ 5» ΄ “ ς« .» Ψ Ν 9. ὦ ς μνημείοις" ὡς ἐκ τοῦτον γνῶναι ἡμᾶς, ὅτι κατελθὼν εἰς ᾷἄδον ὁ 

Υ) Α ΄ ΝΥ φ᾿ 3 393." ’ 32. ἢ 

Κύριος, καὶ κηρύξας ἄφεσιν τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσιν, ἀπέλυσε τς 
᾿ “, “Ὁ 3 ὮΝ 7 4 Α 3 ,) », 

τὰς ψνχὰς τῶν εἰς αὐτὸν κιστευσάντων᾽ ἅπαντες δὲ οὐκ ἐπίστευσαν, 
ἣ Ἁ δὲ ,’ Ἁ ’ ΩΝ ᾽ 39. 9 ’ 9 Ἁ 

ιὸ οὐδὲ πάντα τὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἀνέστη τότε, ἀλλᾶ 
9 κ Α Α 3 Ψ 3 ’ ’ ’ 

τινά" οὐκ εἶπε δὲ τὸ Ἐαγγέλιον, ὅτι ᾿Ιονδαίων μόνον ἀνέστησε σώ- 
39.,. “ Ἁ κά Ἁ ματα, ἀλλ᾽ ἀορίστως εἰπὼν ““ πολλοὶ,᾽ ἐδήλωσεν ὅτι καὶ “Ελλήνων' 

, 9 ἃ ’ 2 [4 Α 4 3 “5 “Ὃ Ἁ ᾿ 

ἦσαν γὰρ ἀπὸ χρόνων αἰωνίων, καὶ σώματα ἐκεῖ ἐθνικῶν, διὰ τὸ 20 
ὔ ςον2ιε ’ “ ᾿Ξ, 

Ἐρωὴν νπὸ Ελλήνων τὴν χῶραν οἰκεῖσθαι" καὶ υστερον πάλιν 
’ “«ᾳΦ ᾽ 4 ’ “ Ἁ “ 

λαβόντων τῶν Ιουδαίων τὴν πόλιν, μὴ ἐξολοθρευθῆναι τὸν Ἰεβουσαῖον 
Ν 3 , 3 Ν “ 3 ,ὔ .ιφτφ } 5 - ᾽ὔ 

λαὸν εἰς τέλος, π' 35 κατοικῆσαι ἐν μέσῳ τῆς Ιοὔδα' και μῆ 
“ φω Λ ν - “Ὃ Ὁ. “Ὁ 

μοι τις λεγέτω, καὶ πῶς με πείθεις, καὶ περι τῶν λοιπῶν ψνχῶν ; 
9. ἃ “ 4 “Ὁ ’ ἀπὸ γὰρ τοῦ μέρους τὸ πᾶν καταλαμβάνομεν" εἰ μὲν γὰρ οἷόν τε ας 
κι “᾿ Ν 4 ’ ΚΝ ἣν βλέψειν ἡμᾶς τοὺς ὄντας ἐν σώμασι ψυχὰς ἀνθρώπων, εἴχομεν 
μι "» , Ν , , ἢ “-«Ψ, Ν ΝΞ: ἂν ἰδεῖν πάντας τοὺς ἀνελθόντας ἐκ τοῦ ᾷδὸν πιστους, καὶ εἰς 

Δ ν 987 ΄ παράδεισον ἢ εἰς οὐρανοὺς ἀποπτάντας" ἐπειδὴ δὲ οὐ δύναται φύ- 
ἣ ’ 3 ν. ζ ἂν Ν “ 5 Α σις ἀνθρῶπον ἐν σαρκὶ οὖσα πνεῦμα λεπτομερες, ὁ ἐστι ψυχῆ, 

3 “ῸὌ “ὦ 4 Ὶ Ὶ “᾿ 

ὀφθαλμοῖς θεωρῆσαι, εἰκότως πρὸς πειθὼ τινὰς ἡμῖν παρέστησε 30 
4 “- ἰ χά “ 2 Ν “Ὁ Ν 

μετὰ τῶν σωμάτων, ἱνα θεωροῦντες αὑτοὺς πεισθῶμεν ἄτοπον 
λ , 323. ὦ ΟΝ Ν Ν 2. δ “ , γὰρ ἦν πάντας ἐγεῖραι τοὺς νεκροὺς τοὺς ἀπὸ καταβολῆς κόσμον 

’ ΄) Ν» κψΨ ὲ “ Ω ᾿ τετελευτηκότας, πιστεύσαντας δὲ ἐν ἀδον᾽ πρῶτον μὲν ίνα μὴ 
λ “ ’ 3. » “ 3 ’ Δ. 49 “ 

τρὸ καιρον γένηται ἀνάστασις πολλῶν, ἀρκούντων καὶ ὀλίγων πει- 

8. Οὐκ οιῃ. ἃ (οὐ. βυρρὶ. 
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σαι τοὺς ἀφιλονείκως τῇ ἀληθείᾳ πιστεύοντας, μᾶλλον δὲ πολλῶν 
, , 3 ᾽ μ “ 3 ’ , » Δ» κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ᾽ ἔπειτα δὲ διὰ τὸ ἐγκεκαλυμ- 

μένως ποιεῖν αὐτὸν τὰ σημεῖα, δι ὧν ἐπειθόμεθα τῇ ἀληθείᾳ" ὅθεν 
καὶ αὐτὸς οὐ μετὰ φαντασίας κατῆλθεν ἐπὶ γῆς, ἀλλὰ λεληθότως 

θεσμῷ ἀνδρώπων, γενόμενος ἐκ γυναικὸς, καὶ ποιῶν σημεῖα καὶ 5 

ἰάσεις, δὶ ὧν ἔπειθεν ὅτε Θεὸς ἦν ἵνα οἱ δόκιμοι φανῶσιν" οὕτως 
οὖν καὶ ἐπὶ τούτον ἐποίησεν" ἐν μέρει τινὶ τῆς γῆς ὀφθαλμοφανῶς 

παραστήσας τοὺς νεκροὺς τοῖς ζῶσιν, ἵνα διὰ τῶν αὐτόκτως ἕωρα- 
’ φ 4 “Φ ὲ 4, ’ Α “υ ο. δῷ φΦ, κότων οἱ λοιποὶ πεισθῶμεν μὴ μόνον περὶ τῆς τῶν νεκρῶν ἀφέ- 

3 Α Ἁ δ» ϑ. “ὦ » ᾽’ Φ 3 3 Ψ' “ὦ “Ὁ 
σεως, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς αὐτοῦ ἐπιδημίας, ἥτις οὐκ ἐν ὅλῃ τῇ γῇ 19 

γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐν μέρει τινὶ τῆς γῆς. διὰ τῶν αὐτὸν ἐωρακότων ἐπι- 
στοποιήθη πάσῃ τῇ γῇ, ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν, 
ἀπὸ ἄρκτου καὶ μεσημβρίας. 

Πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν" 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Πάλιν τὴν οἰκουμένην αἰνέττεται" ὅρα 15 

πῶς αὐτοὺς ἀπάγει τῶν μερικῶν ὁρᾶ πῶς πάλιν τὸ πάθος δηλοῖ" 
ὅρα τὸ ἔμπαλιν δ ἄνθρωπον ὅτι γὰρ ἀληϑὴς ἡ κρίσις, δῆλον ἐκ 
τῆς ἀναστάσεως" συγκατασκενυάζεται γὰρ ὅτι πάντα ἀληθῇ ἃ εἶπε" 
δῆλον ἐξ ὧν ἀνέστη πᾶσ, γὰρ ταύτην παρέχειν πίστιν τὸ ἀνα- 
στῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ τοῦτο λοιπὸν δῆλον. 20 

Καθὸ ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ἣ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκου- 
μένην ἐν δικαιοσύνῃ, 

Τοῦ αἰτοῖ. Ἡ γὰρ ἡμέρα ἐκείνη τοῖς ἐν κατορθώμασι ζῶσι 

ποθεινὴ, ὥσπερ οὖν τοῖς ἐν ἁμαρτήμασι φοβερὰ, καθάπερ τοῖς 

καταδίκοις. 25 

Σετήρον ἈΝΤΙΟΧΕΙΑΣ εκ ΤΗ͂Σ ΠΡῸΣ ἈΝΑΣΤΑ͂ΣΙΟΝ διάκο- 

ΝΟΝ Ἐπιστοδῆς. Μία γάρ ἐστιν ἡ πάντων ἀνάστασις" καὶ μίαν 
ἡμέραν ὥρισεν ὃ Θεὸς, ““ ἐν ἡ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαι- 

“οσύνῃ"" μεθ᾽ ἣν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν οὐκ ἔσται περίοδος καὶ μηνῶν 
καὶ ἐνιαυτῶν ἀνακύκλωσις" ἡ γὰρ αὐτὴ τῆς ἀναστάσεως ἐστιν 3ο 

ἡμέρα, καὶ κρίσεως, καὶ τῆς τῶν ἀγαθῶν ἀπολήψεως. 

Τοῦ αἰτοῦ. Τὰ τῆς ἀναβολῆς φησὶ τῶν εὐθυνῶν μέχρι τῆς 

ἡμέρας τῆς κρίσεως" τότε γὰρ ἡ οἰκουμένη πᾶσα, τουτέστιν ἡ φύ- 
σις ἀνθρώπων, κριθήσεται. 

λ τ 
τ εἰς Οοά. 
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Διδύμου. [Ὥσπερ τὰ ἄλλα τῆς προνοίας αὐτοῦ ἔργα φανερὰ 
[4 ἿΞ 9 ’ ’ ᾿ “ῳ ’ Ἁ ᾽ 

πεποίηκεν ἀναγκαίως κρίσιν κατὰ πασῶν πράξεων καὶ διαλήψεων 
͵ » γΑλτΝ Ν Ν ΄ ν ὥ Ἶ 

τοιήσει, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὡρισεν ἔσεσθαι κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν᾽ οὗτος 

δέ ἐστιν ὃ ἐνανθρωπήσας Κύριος. 
ι 3 , Φ σ , Ν ΄ι 3 ’ 

Εν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, ἀναστὴη- 5 
Ἁ δὰ 

σας αὑτὸν ἐκ νεκρῶν. 

Τοῦτον γὰρ τὸν ἄνδρα ὁρῶν ὁ Αβραὰμ. ὡς ἄνδρα, διελέγετο" 
“ μηδαμῶς ὃ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν; οὐ ποιήσεις κρίσιν ;ἢ 

Τοῦ Χρυσοστόμου ἕκ τοῦ κατὰ ἰωάννην ὑπομνήμα- 

τος. Τί ποιεῖς ὦ μακάριε Παῦλε ; οὐδὲν περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ λέ- το 
δ 3 4 κ 9. «Ὁ 3 ΥΩ 3 ᾽ὔ “Ὃ γεις μορφῆς, οὐδ᾽ ὅτι ἶσος αὐτῷ, οὐδ᾽ ὅτι ἀπαύγασμα τῆς δόξης" 

οὗ φησιν οὕπω τούτων καιρὸς τῶν ῥημάτων ἀγαπητὸν αὐτοὺς 
ῃ , ἊΨ ,) σ ἘΝ  ΒΕΨΧΕΝΣ παραδέξασθαι τέως, ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν οὕτω καὶ αὐτὸς ἐποίησε 

3.9 [4 "» ξι ᾿ 9 νΝ δ ςΦ7 ν Ὁ ϑῷ Ν ’ ταρ ἐκείνον ταῦτα ἐμαθυν" οὐ γὰρ εὐθέως ἡμῖν ἑαυτοῦ τὴν θεὸό- 

τητα ἐξεκάλυψεν. ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐνομίζετο εἶναι προφήτης 15 

καὶ Χριστὸς, ἁπλῶς ἄνθρωπος" ὕστερον δὲ ἐφάνη τοῦτο ὅπερ ἦν. 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Οὐδὲν οὖν περὶ τῆς θεότητος αὐτοῦ μαθεῖν σαφὲς 
ἰσχυον. 

3 ᾿ ’ ’᾽ δι Ἁ ’ 32 Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον" 
ε λ 4 »ν» ᾽ [4 Ρ ’ 4 Ψ 22οἱ δὲ εἶπον, ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου πάλιν. καὶ οὕ- "ο 

τως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τί δήποτε παίσαντες ἑαντοὺς καὶ πάλιν 
δ᾽ ων ἶφι: ὦ 4 , ,. κ σ » Α 

αὐτῶν ἀκούσεσθαι, καὶ κινδύνων οὐκ ὄντων, οὕτως ἐπείγεται τὰς 
3 ᾽ 4 “ φ . Υ̓ ΝΜ 9 7 9) ΧΕ: 

Αθηνας ἀφεῖναι ὁ εἸδῦλθῇ ς ἐσως ἥδε! Ὧν βεγᾶ ἐόν: καὶ νπὸ 
"“ 2 

τοῦ Πνεύματος εἰς ζορινθον ἤγετο. Και μετ ὀλίγα.---Πόσα με- 325 

γάλα καὶ ὑψηλὰ ἀκούσαντες οὐ προσεῖχον, ἀλλὰ τὴν ἀνάστασιν 

χλευάζοντες" ““ψυχικὸς γάρ," φησιν, “ ἄνθρωπος, οὐ δέχεται τὰ 

“χοῦ Πνεύματος" “« καὶ οὕτω," φησὶν, “ ἔξηλθεν ὃ Παῦλος" 
ν ΑΝ Ν ’ 4" ν Φο 7 

κῶς ; τοὺς μὲν πείσας, ὑπὸ δὲ τῶν χλεναζόμενος. 
Ἀ 7 ςΦ. Ν , Ἁ ν.»ν»Σ Ν 7 
μμονίονι. Οἱ γὰρ πάντα σαρκικοὶ καὶ ἄπιστοι ἄνθρωποι μό- 30 

γὴν τῇ θέᾳ ἐπιτρέπουσι τὸ πᾶν' οὐδὲν τῇ τοῦ Θεοῦ διδασκαλίᾳ 
’ Ψ ΝΥ ΝΜ 9 συ 3 98. ΕΗ πιστεύοντες" ὅσα γὰρ ἔργῳ τις αὐτοῖς οὐκ ἠδύνατο παραστῆσαι, 

, 9 » Α ν 4 Δ 9. ον “ αν τούτοις ἡκίστουν᾽ διὸ καὶ οἱ θέλοντες αὐτοῖς φρενακατᾶν περὶ τῶν 
, 39ε » 2 ΓΝ Α “" Α " ἤ μετεώρων, δι ἑτέρων παραδειγμάτων, ἢ παρὰ τῶν τροχοὺς καὶ μύρ- 

442 
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μήκας εἰς ἀπόδειξιν ἡλίον καὶ οὐρανοῦ δρόμον παραφέροντες, καὶ 
ἐκ τούτων τὰ ἄδηλα καταστοχαζόμενοι, καὶ διὰ τῶν ἀπατηλῶν 

γοητεύοντες τὰς τῶν ἡλιθίων ψυχάς. 

Ά ἊΨ ’᾽ 5. “κ᾿ 5» Ω 

34 Τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ, ἐπίιστευσαν᾽ ἐν 
ΙΝ ὔ ε » ’ Ὺ Ἁ 3 ἢ 

οἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι 5 
’ Ὁ Ἁ 3 σι 

Δάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οἱ μὲν γὰρ ἐπιμελώμενοι βίου ταχέως 
2.2 ,. ὔ Φ.φνΝ , 3. 9 

ἐδέξαντο τὸν λόγον, οἱ δὲ λοιποι οὐκέτι. 
Υ ΝΝ , κι Ν Ὧν ΄ , 3 
Εξω τῆς πόλεως ἦν τὸ κατ᾽ Αρείον πάγον δικαστήριον, κατ 

αὐτὴν τὴν ἐξοχὴν τοῦ κατὰ τὴν πόλιν συστάντος δικαστηρίου, το 

μεταξὺ Ποσειδῶνος καὶ Ἄρεος" ό γὰρ Ποσειδῶν πρὸς Ἄρεα κατὰ 
Ν 9 ’ ᾽’ 9.ϑ» 23 ’ 4 [ω 7 72 ᾽ 

τοὺς ἀρχαίους μύθους παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἔδικά- 

σατο, φάσκων ἀναιρεθῆναι τὸν ἴδιον υἱὸν Ἁλιρρόθιον ἃ ὑπ Ἄρεος" 

κἀκεῖθεν ἐξ Ἄρεος ὁ πάγος ἐκεῖνος ἐκλήθη. ἐδίκαζον οὖν Ἀρεστα- 

γῖται περὶ πάντων σχεδὸν τῶν σφαλμάτων καὶ παρανομιῶν᾽ διᾶ 15 

δὴ τοῦτο ἅτε καινῶν δαιμονίων καταγγελέα τὸν θειότατον [Π αὖλον, 
ς “᾿ ΟΝ “᾿ ΄ ,’ 3 Α 4 3 

οἱ τῆς ὑπὸ Θεοῦ μωρανθείσης φιλοσοφίας ἐρασταὶ, πρὸς τὴν ἐξ 

Ἀρείου Πάγον βουλὴν ἕλκουσιν" ἀλλ᾽ ἐν τοῖς Ἀρεοπαγίταις τότε 
7 ΄ Α 3 ΄ ς "- ’ γ8ι. 7 

βουλεύων, ἀτε δικαστὴς ἀκλινέστατος, ὁ θεῖος Διονύσιος, ἀδέκαστον 

ἀπένειμε τῇ κατὰ τὸν πνευματοφόρον Παῦλον ἀληθείᾳ τὴν ψῆφον" 10 
3 “ Νν Ν 7 “- -φῳφ᾽ ἰὴ ᾽ ᾽ [4 
ἐρρῶσθαι τὲ πολλὰ φράσας τῇ τῶν Αρεοπαγιτῶν ἀνοήτῳ σεμνὸ- 

τητι, τὸν ἀληθῆ Χριστὸν καὶ Υἱὸν Θεοῦ ἐννοήσας, ἐκήρυξεν εὐθὺς, 

καὶ τοῦ φωτίσματος εἴχετο' κἂν γὰρ Ῥωμαῖοι τότε ἐκράτουν, 
ἀλλ᾽ οὖν αὐτονόμους ἀφῆκαν Αθηναίους καὶ Λακεδαίμονας" ὅθεν 
Ν 393. Ἀ [4 Α Ἀ Ἁ 9 ’ 3 ’ὔ - 

ἐτι παρ Αθηναίοις καὶ κατὰ τοὺς Αρεοπαγίτας ἐπολιτεύετο᾽ καὶ χς 
“᾿ Ἁ ὥ χω) ’ὔ Ν ’ , ’ 

τελεῖται μὲν ἅπαντα τῆς σωτηρίας τὰ δόγματα διὰ ΠΠαύλον᾽ 
7) Α σω , ᾽ “» ’ ’ παιδεύεται δὲ διδασκαλικῶς ὑπὸ ἱεροθέῳ τῷ μεγίστῳ, καθά φησιν 

αὐτός" εἶτα καθίσταται κατὰ τὸ φερόμενον ἐν ζ βιβλίῳ τῶν Ἀπο- 

στολικῶν διατάξεων ὁ Διονύσιος Ἐπίσκοπος ὑπὸ Παύλου τῶν 
3 ὔ ΄ 

᾿Αθήνησι πιστευσάντων. 

ἃ ἀλλιρόθιον (οα. 
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ΚΕΦ. ΚΖ. 

Περὶ ᾿Ακύλα καὶ Πρισκίλλης καὶ τῆς Κορίνθου ἀπειθείας" τῆς τε κατὰ πρό- 

γνωσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ ἀποκαλυφθείσης τῷ Παύλφ. 

1 Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ὁ Παῦλος ἐκ τῶν Ἀθηνῶν, 
2 ἦλθεν εἰς Κόρινθον. καὶ εὑρὼν τινὰ ᾿Ιουδαῖον ὀνόματι ς 
Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γίνει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ 
τῆς ᾿Ιταλίας, καὶ Πρισκίλλαν γυναῖκα αὐτοῦ, 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Εἰς Κόρινθον, ὡς ἔφην, ὑπὸ τοῦ Πνεύμα- 
. 9 2 “ ΄ Ν δὴν ἈΝ ὦ 2 “ ΄, , Ἅ τος ἠκείγετο, ἐν ἡ μένειν ἔδει" οἱ γὰρ Αθηναῖοι, καίτοι ξένης ὄντες 

ἀκροάσεως ἐρασταὶ, ὅμως οὐ προσεῖχον" οὐ γὰρ τοῦτο ἐσπούδαζον" το 
δ...» ὦ, ,» Ὁ Υ » .»»»»κννν ἡ 5.ἊΝ ᾿ ͵ , ἀλλ᾽ ὥστε ἀεΐ τι ἔχειν εἰπεῖν, ὅπερ αὐτοὺς καὶ προσχέσθαι ἐποίη- 

}Ὶ ΝΥ “Ὁ Ὕ 3  “, " “« . φΦΦ Ω ͵ 

σεν" εἰ δὲ τοῦτο ἥν αὐτοῖς ἔθος, πῶς ἐγκαλοῦσιν ὅτι ξένων δαι- 

μονίων καταγγελεύς ἐστιν ; ἱκανῶς οὖν ἔχειν ἔδοξε τῷ Παύλῳ τὸ 
 ᾿ , 7 , ΝΥ ’ 4 ὦ “- ὦ 3 “- καταβαλεῖν τὰ σπέρματα, τὸ γὰρ πλέον αὐτῷ τῆς ζωῆς ἐνταῦθα 

τροκεχωρήκει. [5 

Ἁ Διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον, χωρίζεσθαι πάντας 
ν 3 4 3 Ν “Ὺ ςε ᾽ “ ᾽ “ 

τους ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ρώμης, προσῆλθεν αὑτοῖς 

Τοῦ αττοῖ. Ἐσὶ μὲν γὰρ Νέρωνος ἐτελειώθη ὁ Παῦλος" ἐπὶ 
δὲ Κλαυδίου ἀνεριπίζετο λοιπὸν ὁ πρὸς ᾿Ιουδαίους πόλεμος" μακρό- 
θε Ἁ Ψ Ἁ μά ’ ὸ Ν»λῈε 4 2 “Ὃ ν μὲν, ὥστε κἂν οὕτως σωφρονίσαι᾽ καὶ ἀπὸ Ῥώμης ὡς λυμεῶνες 20 

ἡλαύνοντο᾽ διὰ τοῦτο οἰκονομεῖται τοῦτον ὡς δέσμιον ἀπαχθῆναι 
 ωξ Ὰ ς 9 “ :] ’ὔ 3 9 -ς .Ν σ᾿ 7 
ἐκεῖ, γα μὴ ὡς Ἰουδαῖος ἀπελαύνηται, ἀλλ ὡς νπὸ τῇ τάξει 

πράττων καὶ φυλάττεται ἐκεῖ. 
ἙΝ ν᾿ Ὡ 8 ᾽ὔ 593 Ψ 9 3 σι 4, 

4 Καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι, ἔμενε παρ᾽ αὐτοῖς καὶ 
-. »“ ΟῚ 4 Ὰ . ᾿ ᾽ 4εἰργάζετο᾽ ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην. διελέ- ᾿ς 

γετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέ τε 
᾽ ε ζ΄ ΄ι' 

5 Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας. Ὅς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Νία- 

κεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ Πνεύ- 
ματι ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς ᾿Ιουδαίοις εἶναι 

Ν ΄“- Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 30 
Τοῖ Χρυσοστόμοι. Παρ᾽ αὐτῷ μένει, καὶ οὐκ αἰσχύνεται 

μένων' ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτο μένει, ὡς ἐπιτήδειον εὑρὼν καταγώγιον" 



ό 
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πολλῷ γὰρ αὐτῷ τῶν βασιλείων ἐπιτηδειότερον ἦν" καὶ μὴ γελά- 

σῃς, ἀγαπητέ καθάπερ γὰρ ἀθλητῇ ἡ παλαΐστρα τῶν ἁκαλῶν 

στρωμάτων μᾶλλον χρήσιμον, οὕτω καὶ πολεμιστῇ τὸ ξίφος τὸ 

σιδηροῦν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ χρυσοῦν καὶ εἰργάζετο κηρύττων αἰσχυν- 

θῶμεν ἡμεῖς οἱ καὶ χωρὶς τοῦ κηρύττειν ἀργῶς ζῶντες. ς 

Τοῦ αἰτοῦ, Μηδεὶς τοίνυν αἰσχυνέσθω τῶν τὴν τέχνην ἐχόν- 
ϑ3 3 6 9 ὦ ’ ν »ἤ Φ- φ , τῶν, ἀλλ᾽ οἱ εἰκῇ τρεφόμενοι καὶ ἀργοῦντες" οἱ διακόνοις κεχρὴ- 

, “- ν», 7 ΄ 9 ,ὔ Ν Α 
μένοι πολλοῖς, καὶ ἀφάτου θεραπείας ἀπολαύοντες. τὸ γὰρ διὰ 

παντὸς ἐργαζόμενον τρέφεσθαι, φιλοσοφίας εἶδος ἐστί; τούτων αἱ 

διάνοιαι καθαρώτεραι" τούτων αἱ διάνοιαι εὐτονώτεραι" ὁ γὰρ ἀρ- το 

γῶν πολλὰ εἰκῇ μᾶλλον πράττειΧ" καὶ ἐργάζεται δ ὅλης ἡμέρας 
γΔΔΝ “ κ - “ ς Ι ᾿᾿» Ἁ ϑκλ 

οὐδὲν, πολλῆς νάρκης ἐμπεπλησμένος" ὁ δὲ ἐν ἐργασίᾳ ὧν, οὐδὲν 
, ᾿ , . Κ᾿ » αὶ ν ν.. Ἶ ταχέως περιττὸν παραδέξεται" οὔτε ἐν ἔργοις, οὔτε ἐν λόγοις, οὔτε 

4 .] ’ Ω. Α 2. ἡ ’ Ἁ Ἁ Δ ἢ ᾽ὔ 

ἐν ἐνγοίαις. ὅλη γὰρ δι ὅλης συντέταται πρὸς τὸν ἐπίπονον βίον 
Φ ’ Α ’ “ δῷ ψ ΔΝ “ “ἷ ’ 
ἢ ψνχή. μὴ τοίνυν καταφρονῶμεν τῶν ἀπὸ τῶν χειρῶν τρεφομε- κ΄ 

γων, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον αὐτοὺς μακαρίζωμεν διὰ τοῦτο. Καὶ τά- 
λι»-- Παῦλος οὗτος μετὰ μυρίους διαύλους, κατὰ τοσαῦτα θαύ- 

4. Ν ’ φ ᾿ Ν Ἁ δ σὦ ματα, ἐπὶ σκηνορραφείουῦ ἑστὼς δέρματα ἔρραπτε' καὶ ἡδοῦντο 
Ν μ᾿ Ν ’ Υ̓́ Ν ϑ 3 4 αὐτὸν ἄγγελοι, καὶ δαίμονες ἔτρεμον καὶ οὐκ ἠσχύνετο λέγων, 

“ ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ, ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες 10 
“ αὗται." 

Τοῦ αἰτοῖ. Ὁ Κύριος ἐν φάτνῃ ἐτέθη τεχθεὶς, καὶ μητέρα 

ἔλαβεν εὐτελῇ᾽ καὶ τῷ πρὸς καπηλείαν βλέποντι ἔλεγεν" ““ ὁ δὲ 
ἐς ΓᾺ “ιῖἷὟὋἕὋ,{ ΄ ΟΥ̓ ΩΝ ᾿ "- , »ς ἡ 

νιον τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ον κλινῃ ομοίως 
“ Ν , “«“ καὶ οἱ αὐτοῦ μαθηταὶ τὸν αὐτὸν διετήρουν νόμον, εἰς τὰς τῶν 15 

πενήτων οἰκίας καταγόμενοι" καὶ ὁ μὲν πρὸς βυρσέα, ὃ δὲ πρὸς 
δὰ τῆς , νον , . "ν᾿ ν,) σκηνορράφοντ᾽ κατέλνον καὶ πρὸς πορφυρόπωλιν" οὐ γὰρ οἰκίας 

περιφάνειαν, ἀλλὰ ψυχῶν ἀρετὰς ἐπεζήτουν. 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι εἰργάζετο ὁ Ἀπόστολος, καὶ ὅτι 

σκηνοπηγικὴν εἶχε τέχνην. 30 

Ἀνθισταμένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτι- 
σ΄ 4 δ 

ναξάμενος αὐτοῦ τὰ ἱμάτια, εἶπε πρὸς αὐτούς" 

χ Αὐὰ. τθο. ΙῺ. ἰΏ ΤΏΔΙΡ. πολλὰ εἰκῇ μᾶλλον φθέγγεται. Υ ἐκισκηνο- 

ραφείου (οά. 5 σκηνοράφεν ΟΟα. 8 πκορφυρόκολιν Οοἀ. 



ΧΥ͂ΠΙ. 8. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 803 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὥστε μὴ ῥήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ πράγ- 

ματι φοβῇσαι" καὶ σφοδρότερον διαλέγεται, ἅτε καὶ πολλοὺς 

τεκεικώς. Καὶ πάλιν----Σφοδρῶς αὐτοὺς φοβήσας ὁ Παῦλος 

ἀφίσταται αὐτῶν. 
Α φ δε ᾿Ἶ ζω Ἁ ’ 

Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ὑμῶν" καθαρὸς ἐγώ" ς 

Ἀμμωνίου. “ Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐκὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν" ἀσαφές 

ἔστι τὸ ῥητόν' οἶμαι δὲ αὐτὸ τοῦτο λέγειν' ἕκαστος τῶν ἀπιστούν- 
τῶν Χ στῶ ΜΗ 3 ζι Ν ὃ Ψ 4 , ’᾽ 25. " “᾿ ζι “Ὁ 

ρέστῳ, ὃς ἐστι ζωη, δοκεῖ εαὐτὸν φονεύειν, ἀπὸ τῆς ζωῆς 

μεταβαίνων εἰς θάνατον τὸ αἷμα ἑαντοῦ τρόπον τινὰ ἐκχέων διὰ 

τῆς σφαγῆς, ἣν ἐπιφέρει ἑαυτῷ" τοῦτο οὖν φησίν ἀνθ᾽ ὧν σφά- το 

ξετε ἑαυτοὺς διὰ τῆς ἀπιστίας, αὐτοῦ τούτον ὑμεῖς ὑπόσχητε 

δίκην, ἐμοῦ ἀθῴον ὄντος. ἐκ ταύτης δὲ τῆς σημειώσεως δυνατὸν 
“4 3 δο Ὁ φ ’ ς , “ φ 4 , “Ὃ 

τάχα εἰπεῖν, ὁτι ὁ σφάζων εαντὸν τιμωρεῖται ὡς φονεὺς παρὰ τῷ 

Θεῷ" εἰ δὲ ἄλλος τις γένηται αἴτιος αὐτῷ τούτον, κἀκεῖνος" τί 
Ἁ Ψ ’ ’᾽ ς ’ Δ 7 φ Ἁ , “«φΦ γὰρ ὅτι διωκόμενος τις ὑπό τινος, καὶ ῥίψας ἑαυτὸν κατὰ κρημνῶν τ5 

ἀπέθανεν, ἢ καὶ ὑπὸ πολλῆς περιστάσεως, καὶ πικρᾶς φυλακῆς, καὶ 
[2 4 Ἁ ,ὔ ’ , 4 ’ 

τοικίλων ἐπιπολὺ βασάνων συνεχόμενος, δηλητηρίῳ ἐχρήσατο; 

ψ 4 σι “᾿ Α ’ Α 

ἢ ἊἈπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύομαι. καὶ μεταβας 
323. “«“ Ἁ 4 ’᾽ 

ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τίτου ᾿Ιούστου, 
[4 Ν Ἁ 

σεβομένου τὸν Θεὸν, 20 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πῶς πάλιν εἰπὼν ““ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς 

“ τὰ ἔθνη," οὐδὲ οὕτως αὐτῶν ἀμελεῖ. ὥστε τοῦ διεγεῖραι ἕνεκεν 
Υ Σ 
ἐλεγε τοῦτο. 

Φ ε 9. κ φε δι σι 

Οὗ ἡ οἰκία ἣν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. 

Τοῖ αἰτοῦ. “Ὥστε καὶ ἀπὸ τούτον ζῆλον ἔχειν ἀπὸ τῆς γειτο 35 
γιάσεως. 

Ἐ Περὶ Κρίσπου ἀρχισυναγώγου πιστεύσαντος σὺν ἑτέροις τισὶ καὶ 

βαπτισθέντος. 

’ δε 3 4 3 ἴω “ 
8 Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ 

Ν ο" ζω “" “ σὺν ὅλῳ τῷ οἰκῷ αὐτοῦ" καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων 30 
᾽ ἢ ,2 ἢ .« » , ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. 
Τοῦ αὐτοῦ. “Ὅρα γοῦν εὐθέως τὸν ἀρχισυνάγωγον Κρίσπον ΤῊΣ 

πεισθέντα, καὶ ἑτέρους πολλοὺς, τούτου γενομένου" ““ καὶ ἐβαπτι- 
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“ς ζοντο" τοῦτον λέγει Κρίσπον, ὡς καὶ γράφων φησὶν, “" οὐδένα 

“ ἐβάπτισε εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον" τοῦτον οἶμαι καὶ Σωσθένην 

λέγεσθαι, ἄνδρα πιστὸν, ὥστε καὶ τύπτεσθαι καὶ παρεῖναι ἀεὶ τῷ εγΎ 3 ρα 3 ἂρ η 
. ᾽’ , φω 

Παύλῳ’ ἔπειθε δὲ τὸν Κρίσπον τὸ πλῆθος, ἡ δὲ οἰκείωσις τοῦ 

Χριστοῦ πλέον" μείζων γὰρ ὁ κίνδυνος ἐγίνετο λοιπὸν, καὶ τῶν 5 
πλειόνων πιστενόντων, καὶ τοῦ ἀρχισυναγώγου. 

9 Ἁ ’,ὕ 3 ᾿ ,2,ε», κ᾿ ’ 

9ο ἘΕἰπε δὲ ὁ Κύριος ἐν νυκτὶ δί ὁράματος τῷ αύλῳ, 
Ἁ [4 3 Ἁ ’ Ἁ ’ ’ ᾽ὔ 

τομὴ φόβου, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς" διότι ἐγὼ 
ΕῚ Α σι ,, 3 4 3 4 ὔ ΄΄ι δι ͵ 

εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαι 
2 ξ΄ ’ 3 ϑ ἴων [2 ’ 9 ᾽ 

τι σε διότι λαὸς μοι πολὺς ἐστιν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. ἐκά- το 
Ά » . 4 ΄“ ΓᾺ ’ 3 ϑ ΄“- ἃ 

θισε δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν 
ὔ σι ἴων 

λογον τοῦ Θεοῦ. 
9 , , κῃ“ , ᾽ , --τ-. - 
Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι εἶδε τὸν Κύριον Ἰησοῦν ὁ Παῦλος 

δι’ ὀνείρων διὸ καὶ αὐτὸς ἔλεγεν" “ οὐχὶ ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν 

“ς ἑώρακα ;᾿ εἴτε δὲ δὲ’ ὀνείρων, εἴτε καὶ ἐγρηγορῶς ἐθεώρησε τὸνις 

᾿ἸΙησοῦν, οὐδεμία διαφορά: πλὴν καὶ ἐν ἡμέρᾳ ὥφθη αὐτῷ. 
’ σῷ 

Διδέμου. ᾽ν Κορίνθω τυγχάνοντι τῷ Ἀποστόλῳ, ὃ Θεὸς δι᾽ 
δ», 2 Α 7 3 Ν Α “- ,ὕ , 

ὁράματος ὀφθείς, προτρέπεται αὑτὸν μὴ φείδεσθαι τοῦ λέγειν τὸν 
δ. [4 ,ὔ ᾿. 3 ἢ ὍὉ Ν “ ΩΝ ᾽ 4 

τῆς διδασκαλίας λογον᾽ τὴν αἰτίαν τὸν μὴ δεῖν σιωπᾶν, ἀλλὰ 

λαλεῖν αὐτὸν, δηλώσας" ἔστι δὲ αὕτη" πολλοὺς εἶναι ἐν τῇ πόλει 10 

τῇ προκειμένῃ γνωσθέντας αὐτῷ τῷ Θεῷ, ὡς παραδέξονται τὴν 
᾿ ἜΞΞΕΕΥΣΞ ὅλ Ὁ ν᾿ Ν 

κηρυττομένην διδασκαλίαν ἐπεὶ γὰρ εἰκὸς ἦν ἄνθρωπον ὄντα ὃδε- 

διέναι ἐπιβουλὴν, σχεδὸν γὰρ πάντες εἰσέτι τότε εἰδωλολάτραι 
ἐτύγχανον, παραθαρσύνει, καὶ εἰς ἀνδρίαν ἀλείφει τὸν διδάσκαλον, 

φήσας, μετὰ σοῦ εἶμι, κωλύων πάντας τοὺς ἐπιτιθεμένους κακῶ- "5 
’ { Ἁ Ἁ ΩΝ . “ Ἁ “- 4 Ἁ { 

σαί σε ὡς μηδὲ τὰς χεῖρας ἐπιβαλεῖν κατὰ σοῦ. ἐπειί οὖν 
τῷ “ῖ ΓΦ “Ὁ ς Α ΄ Σ Ὁ ’ Ἁ 

χρῶνται τῷ ῥητῷ οἱ τὰς φύσεις εἰσάγοντες, φάσκοντες πολλοὺς 
4 ’ "“ “ ᾽ ἃ Ἧ Ἁ 24 Ν “« 

εἶναι ἐν Κορίνθῳ τῆς πνευματικῆς φύσεως, οἱ καὶ λαὸς εἰσι τοῦ 

Θεοῦ, ῥητέον, ὡς οὐ διὰ φύσιν, ἀλλ᾽ εὐσεβῆ πρόθεσιν, οἰκειοῦταί τις 
φ“ Ὁ Ω 4 φω Ἁ Ἁ ς ὦ Α .] ν » 9 ΦΦ ο 

τῷ Θεῷ" οὕτω γὰρ καλεῖ λοιπὸν λαὸν ἑαυτοῦ τὸν οὐκ ὄντα αὑτοῦ 3 

πρότερον ὅθεν Θεοῦ ὄντος τοῦ εἰρηκότος λαὸν εἶναι ἐκεῖ πλείονα, 
’ [ ΝΥ 4, 3 ’᾽ ’᾽ Α 4 

λεκτέον, ὡς εἶδεν ἤδη τὴν ἐσομένην συγκατάθεσιν πρὸς τὴν διδα- 

σκαλίαν. 
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Ἐ Στγάσεως κινηθείσης ἐν Κορίνθῳ, ὁ Παῦλος ὑπεχώρησεν, ἔλθὼν τὲ εἰς 

Ἔφεσον καὶ διαλεχθεὶς ἐξῆλθεν. 
Ἁ , ᾿5ΟὋῸ5 ϑ ’ὔ 1. Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Αχαΐας, κατεπέ- 

4 δι “ “ , 

᾿Ξ στῆσαν ὁμοθυμαδὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ Παύλῳ, καὶ ἤγαγον 
3. 3. 4 Ἀ, ΄“" ᾽ Ψ δ Ἁ ’ 

αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, λέγοντες, ὅτι παρὰ τὸν νόμον οὗτος 5 
᾽ ᾽ν ’ ’ ᾿ ’ ἀναπείθει τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν Θεόν. 

Τοῦ Χνυσοστόμου. ὍὍρα διὰ πόσων αὐτὸν ὃ Κύριος πείθει" 
καὶ ὃ μάλιστα αὐτὸν ἥδει, τοῦτο ὕστερον αὐτῷ λέγει" “ ὅτι λαὸς 
(ἐ ’ 3 ’ ᾿) “ὍὋ ’ ’ .᾽,) ““ ’ » ἢ τολύς ἐστί μοι ἐν τῇ πόλει ταύτη" πῶς οὖν συνεπέθεντο, εἰποιτὸ 

4 " . 

τις ἄν; καὶ μὴν οὐδὲν ἰσχυσαν ἀλλ᾽ ἦγον αὐτὸν πρὸς τὸν ἀνθύ- το 
6 , 4 3. ““ “ Ἁ 4 “Ὃ Γ πατον ἱκανὸν δὲ αὐτὸν τοῦτο διαναστῆσαι τὸ μὴ παθεῖν" εἴτε 

ἠλέγχθη φοβούμενος, ἢ οὐκ ἠλέγχθη" οὐ γὰρ εἴασεν αὐτοὺς ὃ 

Κύριος ἀεὶ πάσχειν κακῶς, ὥστε μὴ ἀσθενεστέρους γενέσθαι" οὐδὲν 
δὲ οὕτως ἐλύπει τὸν Παῦλον, ὡς οἱ ἀπειθοῦντες, ὡς οἱ ἀντιταττό- 

μενοι" τοῦτο καὶ τῶν κινδύνων χαλεπώτερον ἦν᾽ διὰ τοῦτο αὐτῷ ι5 
φαίνεται νῦν. 

ἴω ᾽ Α ’ 

14. Μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν 
ς Ν - 

ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους, 

Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Κπιεικής τις ἄνθρωπος οὗτος εἶναί μοι 
δοκεῖ» ἀπκετεΐχισεν αὐτοῖς τὸ δικαστήριον" λαμπρὰ γέγονεν ἡ νίκη" 20 

δείκνυσι τῶν ᾿Ιουδαίων τέως κατὰ τὸ πρόχειρον τὴν παράνομον 

κατὰ τοῦ Παύλον κατηγορίαν ὁ ἀνθύκατος, ἀκοβαλλόμενος αὐτούς" 
᾿ 7 4 ’ . “ ς ͵ Α 

καὶ κατακρίνει τὸν ΠΠιλάτον, τὸν μηδεμίαν εὑρηκόάτα κατηγορίαν 
κατὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου Ἰησοῦ, καὶ μαστιγώσαντα αὐτὸν, καὶ παρα- 

δόντα εἰς θάνατον. καίτοι αὐτὸς λέγων, ““ ὅτι οὐδεμιίαν εὑρίσκω 25 

“ ἀφαρμὴν θανάτον κατὰ τοῦ ἀνθρώπον τούτον." 

, ’ ’ Ἃ ’ .- 4 

Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρὸν, ὦ 
Ἰ Ἰ “- Ἁ Ἶ ΕῚ 9 ᾽ ς: ας ᾽ , ’ 5. Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν᾽ εἰ δὲ ζγτημα 

ι ’᾽ ΄“" “ 

ἐστι περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, 
4 3 ,, ἣ ἣ , 3 ὔ 43 ᾿ ; ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς γὰρ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι" 30 

] 4 4 δ᾿ ΝΝ , , 
ιη καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος. ἐπιλαβόμενοι 
δὲ ΄ .« » “ , ν ᾽ ΄ 

πάντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον, 
ἈΓ 
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Υ͂ ν ΄- ,’᾽ ι, 54Δὁ΄" [ “ 

ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος" καὶ οὐδὲν τούτων τῷ 
ν 

Γαλλίωνι ἐμελλεν. 
“ 3 “ , ν- 2 οὦ 4 ες» 7 κ᾿ 

Τοῦ λήτοῦ. Τυπτομένον γὰρ αὐτοῦ οὐχ ἡγήσατο ἰδίαν εἶναι 
Ὁ σ 3 ν 2 - Δ. Ὁ. Ποὃς ς » ᾿ 
ὕβριν, οὕτως ἦσαν ἰταμοὶ ᾿Ιουδαῖοι’ ὦ τῆς αἰσχύνης" ἀναισχύν- 

τήσαν, καὶ οὐδὲν τῷ Γαλλίωνι ἔμελλε καίτοι εἰς τὴν αὐτοῦ 5 

ὕβριν τὸ πρᾶγμα ἦν ἀλλ᾽ ὡς δῆθεν ἐξουσίαν λαβόντες ἔτνπτον' 
“, ) 

διατί μὴ ἐκεῖνος ἐτύπτησε; καίτοι αὐτὸς ἐξουσίαν εἶχεν ἀλλ 
4 ᾽ Υἕ Α -" ν “ ’ ςο ’ 
ἐπαιδεύοντο, ὥστε καὶ τὸν δικαστὴν μαθεῖν, τίς ἦν ὁ ἐπιεικέ- 

στερος. 
ζω] , Ἀμμωνίου. Ἢ διὰ τοῦτο ἔτνπτον τὸν Σωσθένην, ἐπειδὴ καὶ το 

αὐτὸς ἦν μᾶλλον προστιθέμενος τῷ Παύλῳ, ὡς καὶ Κρίσπος ὁ 
3 , 43. » “ 3 ᾿ ΄ ,΄ἌᾳμἜτν ἀρχισυνάγωγος" ἢ εἰς τοσοῦτον ἦσαν ἐληλακότες μανίας, ὅτι ἀπο- 

τυχόντες τοῦ σκοποῦ ἑαντῶν, ἀντὶ τοῦ τύπτειν τὸν Παῦλον, Σωσθέ- 

νην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτνπτον᾽" ἢ διὰ τοῦτο ἔτυπτον αὐτὸν, ἐπειδὴ 

ἠβουλήθησαν αὐτὸν φονεῦσαι τὸν Παῦλον, καὶ Σωσθένης διεκώ- κ5 
3 ,ὔ 4 2. 324 3 4 9 “ οΓὍὌΨΥΨ 3 

λυσεν αὐτούς. Και μετ ὀλίγα----- Εἶπ αὐτοῦ τοῦ ἄρχοντος ἀκα- 

θοσιώτως ποιοῦντες, ἔτνπτον Σωσθένην, τοῦτο λέγοντες" εἰ ὃ θέλων 
-“χκςἀΜΝλἃ ’ὕ - 3 Υ̓ ’ 3 δ. ς φ᾿ ’ “ ὸ 

ποιεῖ ὃ θέλει, καὶ οὐκ ἔστι νόμος, ἰδοὺ ἡμεῖς τύπτομεν τοῦτον 
ΝΟΣ» “ ἘΕΙ ςο » δ 3 29,»ϑὋ ΦΥ͂ 9. ΚΑ ’ 

καὶ ον προσεποιείτο αὐτοὺς Ὁ ἀνθύπατος, ἀλλ᾽ εἰα αὑτοὺς τύπτειν 

ἀλλήλους" ἐπεὶ εἰ ἦσαν κατά τινος ἄλλον καὶ μὴ καθ᾽ ἑαυτῶν 10 

ποιήσαντες τὸ ἄτοπον τοῦτο, πάντως εἶχεν αὐτοὺς σωφρονίσαι. 
ε ,Ὶ “΄“" » ,᾽ « , Φ νι “- 

ι8.. Ὃὧ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς, τοῖς 
φ “Κ᾿ ’ 5 ’ Α ,’ 4Α Ἁ ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος, ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν 

3 “Ἁ ’ 4,» ’ ’ ᾽ “- 

αὐτῷ 1]ρίσκιλλα καὶ Ακύυλας, κειράμενος ἐν ζεγχρεαῖς 
Ἁ σις 93 Ἁ » ἢ 

τὴν κεφαλην᾽ εἶχε γὰρ εὐχὴν. 25 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πῶς ὁ νόμος κατελύετο. ὅρα πῶς 

"» ΄ , . » ν. » “Ν ᾿ , ᾿ 
τῷ συνειδότι κατείχοντο᾽ τοῦτο γὰρ ἰουδαϊκὸν ἦν τὸ κείρεσθαι τὰς 

κεφαλὰς κατ᾽ εὐχήν ἔδει δὲ καὶ θυσίαν γενέσθαι, ἥτις οὐκ ἐγέ- 
γετὸ ἔτ, μετὰ τὸ τυφθῆναι" τὸν Σωσθένην' ἔδει γὰρ αὐτὸν ἔτι 

,ὕ ᾿ , Ν ἝἜΝΕΝ , ,ὕ ἢ “τ᾿ 
μένειν καὶ παρακαλέσαι περὲ τούτων τί πάλιν ἐπιθυμεῖ τὴν 30 

Συρίαν καταλαβεῖν; ἐνταῦθα ἐχρηματίσθησαν οἱ μαθηταὶ κα- 
“ , 4 9Ὡ 2) “ 7 ᾿ κ᾿ 9 

λεῖσθαι Χριστιανοί" ἐνταῦθα παρεδόθη τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ" ἐν- 

ταῦθα τοιαῦτα ἤνυσε πράγματα κατὰ τὸ δόγμα. 

Ὁ τυκτηθῆναι (οὐ. 
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. 3 ’ὔ Α 4944. 7 φΨφ,7ἢἤ᾿ 4 3 ’ 

ΕἘπ Ανεπιγράφου. Ἔσπειδὴ ἐδόκει τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἀποστασίαν 
“ ’ Ἁ Λ Ἁ ϑ 9" Ἁ 3 τοῦ νόμον διδάσκειν, καὶ ἐσκανδαλίζοντο πολλοὶ εἰς αὐτὸν, καὶ οὐ 

,: ΔΛ.» φω ν.,..4[4 

παρεδέχοντο τὸ κήρυγμα; τούτου χάριν καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐν τῷ 

Ο»" 
δ.» φ “Ὅ “Ὁ 4 “Σ 

ἱερῷ ἐν Ἱεροσολύμοις, οἰκονομικῶς τοῦτο πράσσει" καὶ τοῦτο ἦν 
ἽΑΛΝ Υ ἐε 3 ΄ φῳ δκΑκᾳ ᾽ { οΝ ’’ Φ ΑἉ 

αυτὸς ἔλεγεν, “ ἐγενόμην τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς νπὸ γόμον, ἱνα τοὺς 5 
.,ΦΖ7ΚῚἪ[ὁΣ 2ΑΑ4 

“ ὑπὸ νόμον κερδήσω." 
ἢ ’ 23 Δ ἃ ͵ ς«», ς 7 ἢ 
Αμμωνίου. Εὐχὴν ἣν λέγει ὑπόσχεσιν ὑποσχόμενος ἦν ἀπο- 

’ 4 Ἁ φ“ "Ψ 

κόψαι τὴν τρίχα ινα μηκέτι ὡς κοσμικὸς τὰ τῶν κοσμικῶν πράτ- 
. 3,439 ς Α ν ’ ω 9 ᾽ , τε αλλ ὡς κατὰ Θεὸν ζῶν παραμείνῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ σχολάζων 

4 ’ “ "Ὁ Δ.» ἢ , 3 
τὸ ἀκόλουθον τοῖς Ἀποστόλοις καὶ μαθηταῖς" καὶ Ακύλας δὲ ἐξ το 
ἔ “ , ’ λἋνν ε ὑποσχέσεως ἀπέκοψεν ἑαυτοῦ τὰς τρίχας. σημειωτέον δὲ ὅτι οἱ 
΄) ““ “ ’ “Ὁ Υ͂ σ΄ Ἁ 

θέλοντες δῆθεν θεοσεβῶς ζῆν, ἐποίουν τοῦτο ὥστε οὖν καλῶς καὶ 
4 Α Ἁ ’ὔ ’ 3 Φ“ 

οἱ μονάζοντες καὶ αἱ κανονικαὶ ἀποκείρονται τὴν κόμην" οὐχ ἁπλῶς 
- “Ὁ 3 ’ ὟΝ Δ 2 ’ὔ " 4 9 ω δὲ τοῦτο ἐποίουν, ἀλλ᾽ ἔθος ἦν παλαιὸν ᾿Ιουδαίοις τοῦτο, ὡς ἐν τῷ 

΄ φ “ὍὋ ’ “ ᾿ 
λβ' κεφαλαίῳ εὑρήσεις" κἀκεῖνοι μὲν σκιοτύπως, ἡμεῖς δὲ ἀλη- τς 

͵ὔ χΧ' σῷ 4 “ΨὍ ζ2 Α φω 3 ΝΣ φῳ ’᾽ 

δείᾳ τὸ ἔργον ποιοῦμεν, ἐν τῷ κόσμῳ διὰ τῆς ἀποκοπῆς τῆς κόμης 
3 , . 9 » , ᾿ , ς ᾿ 
ἀκοταττόμενοι" ἐν τῷ κεφαλαίῳ τούτῳ μέμνηται ὁ συγγραφεὺς 
3 ’ Α ’ Ἁ ’ Ἁ Ν 

Ακύλα καὶ Πρισκίλλης καὶ Κρίσπον καὶ Τίτον ὃν καὶ αὐτὸς ὃ 
3 [4 Ν “2 “ὍὋ “ ς ᾿ “ ’ 
Ἀπόστολος ἔν τισι τῶν Επιστολῶν ἑαυτοῦ, ὡς καὶ Λουκᾶς μέμνη- 

Ν )  ση ᾿) φ ᾿Ὶ ) εὑ “Ὁ 
ται καὶ Μάρκον καὶ Τιμοθέου οἱ ἧσαν σὺν αὐτῷ περινοστοῦντες. 20 

’ “ “ Α ’᾽ “ Διδίμου. Τοῦ Σωτῆρος μετὰ τὴν ἀνάστασιν εἰπόντος τοῖς 
Ὁ ’ 9 σῷ μαθηταῖς, “ πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη." γνῶσιν εἶχον 

9 ’ Ν ’ φ } 

οἷς ἐνεχείρησε τὴν πρόσταξιν, ὡς θέλει ὁ Θεὸς πάντας ἀνθρώπους 
“- νι ΣῸΣ» ᾿ ᾿ γὰδικ- νιν νΝ “ 

σωθῆναι, καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν καὶ ἔπει προδιήρητο 
ο-. , . 7) ς ’ 9.»Μ, , “ὦ 

τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος αἱρεσιλατρειας εἰς [ουδαιίους και Ελλη- 25 
’ - “ “ ὕ Νν νας») διαίρεσις γέγονε καὶ τῶν κηρύκων τοῦ Εαγγελίον᾽ ὡς τοὺς 

Ἁ 4 ". -φΞ 9 “ Ὶ 9 ’ 

μὲν ἐγχειρισθῆναι διδάσκειν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, τοὺς δὲ Ἀποστόλους 
“. “Ὸ 3.ϑ»,μβὸ5 Ἁ , εἶναι τῶν ἐθνῶν ἀλλ᾽ ἐπεὶ σκοπὸν ἕνα εἶχον πάντες οἱ διδάσκαλοι, 

“υ “ ’ ΄“ 4 “ο Ἃ “Ὃ ““ 

προσαγαγεῖν τῇ γνώσει τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, καὶ τῇ κατηχήσει τοῦ 
3 ’ ᾽ὔ “ [Ω] 9 ΄ φὰ 4 

Ἐναγγελίον" ἀμέλει Παῦλος ἐθνῶν Ἀπόστολος ὧν, εἰ ποτε παρ- 30 
2 “ ὔ 3 ΩΝ 9 ἐτύγχανεν ὠφεληθῆναι δυνάμενος ᾿Ιουδαίοις, Ἰουδαῖος ᾿Ιουδαίοις 

,) Ω͂ ἣ 3 ] 3 “ἉΨΦ 6 }) “ῷ ’ὔ , 

ἐγένετο, ὅπως μὴ ἀλλοτριωθῶσιν αὐτοῦ ὡς ἀφιστῶντος νόμου, καί- 

τοὶ ὑκεραναβὰς ἤδη τὸν τῇ ἃς ᾿Ιουδαϊσμόν' ταύ ὕν κατὸ ραναβας ἤδη τὸν τῆς σκιᾶς ἴο μό ὑτὴ γοῦν κατὰ 
»: ’ ’ Α Ν 3 ““ ΕῚ τα πάτρια νόμιμα κείρεται τὴν κεφαλὴν ἐν Κεγχρεαῖς, ενχὴν 

ἮΝ ᾿Ὶ “ “ω ’ 3 Ἁ , 

ἔχων περὶ τούτου, κατὰ διάταξιν τοῦ παλαιοῦ νόμον᾽ ἀλλὰ καὶ 35 

ΠΥ 
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9 4 ’ :] Δ “ο“ΓὅὉ Κ Ἁ ’ 5». [ 

ἐν Ϊεροσολύμοις ελθὼν τοῖς ἔχουσι τὴν τοιαύτην εὐχὴν τέσσαρσιν 

ἄνδρασι συνέδραμιε γνώμη, τῶν ἐκεῖ πρεσβυτέρων συμ βουλευσάν- 
τῶν λῦσαι αὐτὸν τὴν κρατήσασαν περὶ αὐτοῦ διαβολὴν, ὡς ἄρα 
φ ’ φῳ ’ ’ Ῥ , ’᾽ ,).} ’ δ᾿, ἀποστασίαν τοῦ νόμον διδάσκει" πρὸς τούτοις δὲ ὠφελείαν ἑτέρων 

Ἰουδαίων περιτέμνει Τῆτον καὶ Τιμόθεον δηλοῖ δὲ τὴν πρόθεσιν 5 
φ “, 3 ἃ “«Ἁᾷ7ϑ9» ᾽,᾽ ,ὕ [ς 4 Α σῴ φω Ἧ ἉἉ 

ἑαυτοῦ, καθ᾽ ἣν ταῦτ᾽ ἐποίει, γράψας, ὡς ἐπὶ τῷ κερδῆσαι αὐτοὺς, 

Ἰουδαῖος ἐγένετο αὐτοῖς" καὶ Πέτρος δὲ τῆς προειρημένης γνώμης 
[ΓἸ) ’ Ἁ “. Ν 6 Ἵ ΜΝ 
ὧν, Ἀπόστολος τεθεὶς τῆς περιτομῆς, καί Ελληνας ἐδίδασκεν, ὅτε 

, Υ͂ 2. “Ὁ “ , ,ὕ δ ’ Α . 
λόγος ρει" εἰσῆλθε γοῦν πρὸς Κορνήλιον, καὶ πάντας τοὺς ἅμα 

αὐτῷ ἀκροβυστίαν ἔχοντας, πληροφορίαν ἔχων ὑπὸ Θεοῦ, μηδέ ᾧῷ ἀκρ ἔχοντας, πληροφορίαν ἔχ ῦ, μηδένα το 
κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον ἀπολογεῖται γοῦν εἰδέναι, ὡς 

3 Ν ᾽ φ Ἁ 7 , 3 δνν 

οὐκ ἔστι προσωπκολήπτης ὁ Θεὸς, δεχόμενος τὸν ἐν ποντιί ἐθνειῖ 

; τόσῳ φοβούμενον αὐτὸν, καὶ ἐργαζόμενον δικαιοσύνην εἰ γὰ καὶ τόπῳ φοβούμε : ργαζὸμ ὕγην᾽ εἰ γὰρ 
, μ ΝΥ 3 “ [νὴ » 3 “ δ 3 τὸν οὕτως ἔχοντα ἀρετῆς δέχεται ὁ Θεὸς, οὐ συντελεῖ τι μετὰ τὸ 

Εὐαγγέλιον ἡ περιτομὴ πρὸς θεοσέβειαν" ὅθεν καὶ ποιῶσι τοιαῦτα τς 
Ά, φὉ9 ’ὕ Α ’ “ῸὋ ’ὔ ς 7 

τινὰ οἱ Ἀπόστολοι, διὰ σωτηρίαν τῶν προσερχομένων ᾿Εἰλλήνων τε 
Δ 7 φ 3 ’ 9 φυ ΩΝ ’ 3.Ν 7ὕ 

καὶ Ἰουδαίων, ὡς ἀδιαφόροις αὐτοῖς χρῶνται" δεόντως αὐτὰ «ράτ- 
τοντες, δυνατοῦ ὄντος καὶ κακῶς αὐτοῖς χρήσασθαι ὑπὶ ἄλλων 
Χ νΝ 3 ν Ἷ, Ψ Α ’ 2. ὦ , 
ἔννοια γὰρ ἀδιαφόρον, τὸ οἷον τε εὖ καὶ χειρόνως αὐτοῖς χρή- 
σασθαι. 10 

“ , 3 Κατήντησε δὲ εἰς "Ἔφεσον, κἀκείνους κατελιπεν αὖ- 
φι Α Ἁ 

τοῦ αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν, διελέχθη 
τοῖς [ουδαίοις. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τούτους ἀφῆκεν εἰς "Ἔφεσον, εἰκότως ὡς 

διδάσκοντας" τοσοῦτον γὰρ αὐτῷ σνγγενόμενοι χρόνον πολλὰ ἐμάν- 15 

βανον᾽ καὶ ὅμως τῆς συνηθείας αὐτοὺς οὐκ ἀκήγαγεν οὐδέπω τῆς 

᾿Ιουδαϊκῆς" ὅρα γοῦν ἐνταῦθα καὶ παρακαλούμενον αὐτὸν μεῖναι" 
4 , ΟΣ 3 3 ὔ , - 4 Ἔ- 5.32» ᾿Υ 
ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἠνέσχετο, ἐπειγόμενος ἐλθεῖν, οὐχ, ἁπλῶς αὐτοὺς εἴα- 

52ὡνΝ ν ὁ , . 2 ν ἣ , , 
σεν, ἀλλὰ μετὰ ὑποσχέσεως" ἐκείνους δὲ τοὺς τόπους κατελάμ- 

βανεν, οἷς ἐπέβη πρὸ τοὔτονυ, 20 
3 4 Ν 32: Ν ,΄Ά" ’ 4 ΄- 9 

Ἑρωτώντων δὲ αὑτὸν ἐπὶ πλείονα χρονον μεῖναι, οὐκ 

ἐπένευσεν᾽ ἀλλ᾽ ἀποταξάμενος αὐτοῖς καὶ εἰπὼν, δεῖ με 
΄ν ᾽ [2 

πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην ποιῆσαι εἰς ἱἹεροσό- 
ς ἔθνη (οὐ. 
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Ἕ ζά ’ Α σι δι ΄ν 

λυμα᾽ πάλιν ἀνακάμψω πρὺς ὑμᾶς, τοῦ Θεοῦ θέλοντος, 
Σ ἢ Α ζω 

ἀνήχθη ἀπὸ τῆς ᾿Εφέσου" 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Παῦλος προφήτης ὧν, καὶ εἰδὼς ὅτι 

ἤμελλεν ἀναστρέφειν, ἐπηγγείλατο πάλιν ἀναστρέφειν' πλὴν ἵνα 

μή τις ὑπὸ προπετείας τὸ αὐτὸ ποιῇ, ἀτόπως ὑπισχνούμενος τόδε 5 
“ 3 ςΦ .ω 4 ν “ ἤ ι ϑῳ τι ποιεῖν, ἐδίδασκεν ἡμᾶς μηδὲν περὶ τῶν μελλόντων ὑπισχνεῖσθαι 

ποιεῖν, δίχα τοῦ εἰπεῖν “τοῦ Θεοῦ θέλοντος" οὕτω γὰρ καὶ ὁ ̓Ιάκωβος 
παραινεῖ ἐν τῇ αὐτοῦ Επιστολῇ" “οὐ γάρ τις οἷδε τί τέξεται ἡ 

“ ξκιοῦσα ἡμέρα" ἄφρων οὖν ὁ μὴ προσδιορίζων τῇ ἐπαγγελίᾳ τὸ, 
Δ. κε ’ 3 Δ, ε “,οἠφἠῳῳῃ 3 , 7 9 
ἐᾶν ὁ Κύριος θέλῃ" καὶ ἐᾶν ὡς θαρρῶν, ὁτι πάντως ποιήσει, ἔπαγ- 10 

γέληται, ἀκούσεται πολλάκις, ἄφρον, ταύτῃ τῇ γυκτὶ τὴν ψυχήν 

σον ἀπαίρω" ἃ δὲ ὑπέσχω πότε ἔσται ; 
’ὔ 

42 Καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασά- 
Ἁ 3 ’ ’ὔ 3 3 Ἁ 4 

23 μενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Αντιοχειαν. καὶ ποιή- 

σας χρόνον τινὰ, ἐξῆλθε, διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γα- 15 
Ἃ ’ Ἁ Ἃ 

λατιην χώραν καὶ τὴν Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων τοὺς 
’ 

μαθητὰς. 
3 ’ ᾿ φΦ. . φω ᾽ὔ 3 ’ Ὶ 
Αμμωονίου. Εἰθος ἀεὶ τοῦτο τῷ Παύλῳ, ἐπισκέπτεσθαι τοὺς 

Δ. Λ 3 ,’ 3 Ἁ 9 4 ’ πιστοὺς, καὶ ἐκιστηρίζειν αὐτούς" εἰ γὰρ εὗρεν αὐτοὺς σαθρωθέν- 

τας ἣ ἀτονίσαντας, διὰ τοῦ διδασκαλικοῦ αὐτοῦ λόγου ἀνεκούφιζεν 20 
αὐτοὺς, τὰ βάρη αὐτῶν ἐπιστηρίζων διὰ τοῦ Θεοῦ λόγου, ἵνα ἐλπί- 

ζοντας εἰς αὐτὸν ὡς δυνάμενον ἀνωρθῶσαι τοὺς κατερραγμένους, 
καὶ ἰσχυροποιῆσαι διὰ τῆς ἁγίας καὶ ἀφθάρτον αὐτοῦ σαρκὸς τὰ 

φθαρτὰ ἡμῶν μέλη, θαρσαλεώτεροι πρὸς τοὺς πόνονς γένωνται. 

Ἔ Περὶ ᾿Απολλῶ ἀνδρὸς λογίον καὶ πιστοῦ, 25 

4 Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ 
γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς "Ἔφεσον, δυνατὸς ὧν 

ἐν ταῖς γραφαῖς. 
Τοῦ Χρτσοστόμοου. Ἰδοὺ καὶ λόγιοι λοιπὸν ἐνήγοντο, καὶ ἀπο- 

δημοῦσι λοιπὸν καὶ οἱ μαθηταί; ὁρᾶς ἐπίδοσιν τοῦ κηρύγματος. 30 
Διδέμεου. Εἰσὶ διαβεβαιούμενοι, ὡς Ἀπολλὼς ὁ αὐτός ἐστιν 

Ἀπκελλὴς τῶν Κορινθίων ᾿Επίσκοπος, περὶ οὗ γράφει Παῦλος" 
᾿ - 2. »͵"» δ , λκᾳ4 ».,. 3 

“περὶ δὲ Ἀπολλῶ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτόν καὶ “ ὅτι ἐγὼ ἐφυ- 
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“ τευσα, Ἀπολλὼς ἐπότισε" καὶ εἰ ἀληθὲς τοῦτο, σκόκεε εἰ 

διώνυμος ὁ ἀνὴρ, εἰ ἄλλως μετεπκοίθη θάτερον τῶν ὀνομάτων εἰς 

τὸ λοιπόν. 
Ν ’ , 4 ’ 4 ν κω, 3 
Ἀμμωνίου. Πεκαιδεύμενος τὴν θείαν γραφὴν, καὶ λόγον ἄπο- 

δοῦναι δυνάμενος τοῖς ἐρωτῶσι, καὶ ἱκανὸς ὧν εἰς τὸ παραστῆσαι 5 

τὰ νέα τῇ παλαιᾷ σννάδοντα, καθὼς παρακατιών φησι, ““ δυνατὸς 

“« ὧν ἐν ταῖς γραφαῖς." 

φ ,᾽ ᾿ εολ “- ’ 4 

5. Οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν ἃ τοῦ Κυρίου, καὶ 
δι ’ , ’ “- ᾿. 

ζέων τῷ Πνεύματι, ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ 
. ΄“ 3. -- » [4 ἰ Ἁ ᾽ὔ ΓῚ 

περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα ἴω-ιο 
[4 

αψννου" 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Εἰ τὸ βάπτισμα μόνον ᾿Ιωάννου ἠπίστατο 
κα “Φ ΦΦ ͵ Υ Ἁ 4 “. 3 4 3 ς 

οὗτος, πῶς τῷ Πνεύματι ἔζη ; τὸ γὰρ Πνεῦμα οὐχ, οντως ἐδίδοτο 
Ἀ 2 φ 4 ΩΝ 2 7 φ᾿ ᾽ὔ φῳ - 

καὶ εἰ οἱ μετὰ τοῦτον ἐδεήθησαν τοῦ βαπτίσματος τοῦ Χριστοῦ, 
“Ὁ “ "Ξε 3 ’ ἈΡ , τῷ . 3 “»ι 3. χν Ἁ 

πολλῳ μᾶλλον καὶ οὗτος ἐδεήθη ἄν" τί οὖν ἐστιν εἰπεῖν ; οὐδὲ γαρὶϑ 
“Ὁ “ Ν “ «ὦ ἁπλῶς ἐφεξῆς ἔθηκεν ἀμφότερα' ἐμοὶ δοκεῖ οὗτος εἶναι τῶν ρκ' 

“᾿ . “ ,ὔ ’ [νὰ 3 Ἀ “« [“ 2. Δ 

τῶν μετὰ τῶν Αποστόλων βαπτισθεντων᾽ ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ὅπερ ἐτι 

τοῦ Κορνηλίου γέγονε, γεγένηται καὶ ἐπὶ τούτῳ" ἀλλ᾽ οὐδὲ βαπτί- 
Ρ- ἘΞ.' 3 “Ὁ ᾽ 4 : - “ “ κ Ω 

ζεται" τὸ οὖν ἀκριβῶς ἐξετασθὲν τὸ ἐμοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι" ὅτι 

καὶ βαπτισθῆναι αὐτὸν ἔδει, ἐπεὶ οἱ δώδεκα οἱ ἄλλοι οὐδὲν ἥδεσαν 30 

ἀκριβὲς οὐδὲ τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ, εἰκὸς δὲ αὐτὸν καὶ βαπτισθῆναι" εἰ 

δὲ οὗτοι οἱ Ἰωάννου μετὰ τὸ βάπτισμα πάλιν ἐβαπτίζοντο, ἔδει 

καὶ τοὺς μαθητὰς τοῦτο. 
[4 

Ἔκ ἀνεπιγράφου. Ὅτι μὲν ὁ Χριστὸς ἐκεδήμησεν, ἤδεισαν, 
δ Ψ “ )» “4 , ΄ » 3 “ 

καὶ ὅτι θεοσημείας ἐποίησε πολλάς" καὶ τάδε τυχὸν ῳκονόμησεν᾽ 15 

εἰκὸς δὲ ἀγνοεῖν τῆς ἐπιδημίας τὴν αἰτίαν, ὅτι διὰ τοῦτο παρα- 
σ΄ , Α ’ . "7 ἊΝ ᾿ 

γέγονεν, να καταλυσῃ τὸν πόλεμον, καὶ ἀνέλῃ τὴν ἔχθραν, και 
ψη "Π Ν Ν α θά " ἀνοίξ. Ν σὲ. - συνάψῃ τῷ Τ]ατρι, και πατήση θάνατον, καὶ ἀνοίξη τὸν ἄδην, καὶ 

3 ᾽ 3 ’ "59 , γ ᾽ Ἁ ν- ’ 3 
ἐξαγάγῃ ἐκ σκότυυς, καὶ ἀναγάγῃ εἰς οὐρανὸν, καὶ συνθρόνους ἐν 

“ ,; [ο 4 [] “ . 

ἑαυτῷ ποιήση, καὶ τῆς δόξης μεταδῷ τῆς βασιλικῆς" ταῦτα γὰρ 39 

ἐπλουτήσαμεν δὲ αὐτοῦ, ἐν αὐτῷ μένοντες. 
Ἀμμωνίου. Πῶς οὗτος μόνον εἰς τὸ ᾿Ιωάννον βάετισμα βατ:- 

Ἁ κ φ [.4 ς ἣ [4 3 ἣ 

τισθεὶς εἶχε Πνεῦμα Ἅγιον, οἱ δὲ παρακατιόντες οὐκ εἶχον ; πρὸς ὃ 

ἃ τὸν λόγον (οὐ. 
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“ 9 ζ΄ 4 Ὁ. Α “ὁ Ν ϑω ’᾽ φ Ἀ δεῖ εἰπεῖν, ὅτε μᾶλλον διὰ τοῦτο ἔζεε τῷ Πνεύματι ὁ Ἀπελλὴς, 
4 , φὁ ’᾽ “Ψ Ά 3 φῶ 3 ’ Ἁ 

ἐπειδὴ τῇ χάριτι Θεοῦ φωταγωγηθεις, ἀκριβῶς ἠπίστατο, καὶ 
γ Φ8Ν φῶ “ὦ [κ 4 “« 3 6 ’ὔ Ἁ 9 ἙΝ 

ἐδίδασκεν ἀπὸ τῶν γραφῶν, ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός" καὶ αὐτὴ 
Φ “ 9 ΕΝ ϑΝ 9 “ 4 3.»,μβΡὄἅ ἃ 38.Ν - φ 
ἡ γνῶσις οὐκ εἴα αὐτὸν ἠρεμεῖν, ἀλλ᾽ ἐδίδασκε καὶ αὐτὸς καὶ οἱ 

μαθηταὶ τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἔργον ποιῶν εὐαγγελιστοῦ. σημείω- 5 

τέον δὲ ὅτι καὶ γυναῖκας τὸν λόγον τῆς πίστεως παραδιδούσας χρὴ 

πείθεσθαι" βλέπε δὲ πῶς ὅλως τοῦ σωθῆναι ἦν ὁ Ἀπελλὴς, ὅτι. 
, ’ ΓΝ , Ἁ “ ""Ὅ ὔ 9 3 

καίπερ λόγιος ὦν, καὶ τὰ τῆς γραφῆς διαγινώσκων ἀπόκρυφα, οὐκ 
3 ’᾽ Ἃ 3 Ἁ ω ’ὔ 4 Ν “ο ϑΌΆΝ 

ἀπηξίωσε τὸ ἀκριβὲς τῆς πίστεως παρὰ γυναικὸς μαθεῖν οὐδὲ 
Ἁ ῳ 9 ’ , » 3 ’ ς 9. 2 .»ὉΆᾺ᾽ φ ΄ 

πρὸς τῦφον ἐτράπη, παρὰ γυναικὸς ἀκονῶν ὡς ἐν ἐλεγμῷ, ὅτι ἀπλοῦ- τὸ 
4 Ὶ “᾿ 3 ’ “ “ ’᾽ ’ ; Ἁ 

στερον τὰ περὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ λόγον κατηχήθης" διὸ 
3 ’᾽ 9 "Ὁ ΑἉ φω ’ὔ Ἁ “ ’ Ἃ 

ἠκρίβαζεν αὐτῷ τὰ τῆς πίστεως διὰ τῆς διδασκαλίας, καὶ κατε- 
ἢ ς» ΌΌΨν, ΄͵, ΥΥ'ὶ ν΄ » “ δ δέχετο ὁ ᾿Ἀπελλὴς ἀκούων" ἥδει μὲν ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὃ Χριστὸς 

6 - φ᾿ ΩΝ Ἁ ’ 9 ““ ΩΝ Α 3 Α 

ὃ τοῦ Θεοῦ παῖς, καὶ συνίστατο ἀπὸ τῆς γραφῆς πλὴν ἀτελὴς 

ἣν, μὴ εἰδὼς τὰ διὰ τοῦ Πνεύματος τοῖς Ἀποστόλοις λαληθέντα τς 
Ν ἜΝ. 5 ἢ 5». ς ν λᾺ. 2 ς 

καὶ θεσπισθέντα' διὸ καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ οἱ περὶ ᾿Ακύλαν, ὡς 

ἀκολουθήσαντες τῷ Παύλῳ, ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ" οἷον, τὴν 

ἐν Πνεύματι λατρείαν, καὶ τὴν ἀχειροποίητον περιτομὴν, καὶ ὅσα 
ἄλλα πρὸς καταρτισμὸν τῆς ᾿Εκκλησίας ἐλέγετο. 

26 Οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. το 
3 ’᾽ , “»Ἅ 

ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, προσελά- 
5. Ἁ 3 ᾽ ; “. 34. ἢ) Ἁ ῳδλἄ 

βοντο αὑτὸν, καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν 
γτοῦ Κυρίου. βουλομένου τὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν 

3 ζω 

Ἀχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθη- 
ταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν" 25 

Τοῦ Χρυσοστόμονυ. Πολλὴ ἦν ἡ παρρησία τοῦ ἀνδρός" ἀκρι- 

βῶς ἐλάλει τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλ᾽ ἐδεῖτο ἀκριβείας, ἑτέρας 

διδασκαλίας" ταύτῃ τοι καὶ οὐκ εἰδὼς πάντα, ἀπὸ τῆς προθυμίας 

ἐπεσπάσατο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἄγιον, καθάπερ οἱ περὶ Κορνήλιον. 
ἃ [4 Ἁ ζω 

Ος παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστεὺυ- 390 
’ὔ ᾿ “" ’ ᾽’ Α σξι 

κϑκῦσι διὰ τῆς χάριτος" εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις δια- 
᾿) δι “κι 

κατηλέγχετο δημοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς ἀπὸ τῶν γραφῶν, εἶναι 
Ἁ ΄ο- 

τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τῷ μὲν οὖν δημοσίᾳ ἐλέγχειν ἡ παρρησία 
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ἐδείκνυτο, τῷ δὲ σαφῶς ἡ δύναμις ἐδηλοῦτο" τὸ δὲ ἐκ τῶν γραφῶν 

ἐπιδείκνυσιν ἡ ἐμπειρία' οὔτε γὰρ ἡ παρρησία τι συνετέλει καθ᾽ 

ἑαυτὸ, οὐκ οὔσης δυνάμεως" οὔτε ἡ δύναμες, οὐκ οὔσης παρρη- 
᾿ 

σίας. 
Ἀμμωνίου Δεῖ γὰρ εὔτονον εἶναι τὸν πιστὸν καὶ μὴ κατα- 5 

λελυμένον, κατὰ τῶν ἀνθισταμένων τοῖς τῆς Ἐκκλησίας θεσμοῖς, 

καὶ τῇ ἀκακηλεύτῳ πίστει. 

Διδέμον. Οὐ διαφωνεῖ τὸ ἀκριβέστερον λαλεῖν τὰ περὶ τοῦ 
Ἰησοῦ τῷ ἀκριβέστερον ἐνδιαθέσθαι τὰ περὶ τῆς ὅδοῦ τῆς Χρι- 

στοῦ διδασκαλίας" δυνατὰν γὰρ ὁλοσχερῶς γνῶσιν ἔχοντα τῶνιτο 
περὶ Ἰησοῦ ἀκριβῇ, δεέσθαι τῆς λεκτομερεστάτης αὑτῶν ἐξηγή- 

σεως" ὃ προκείμενος γὰρ ἀνὴρ, Ιουδαῖος ὑκάρχων δυνατὸς ἠκίστατο 
τὰς παλαιὰς γραφὰς, τὰς περὶ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρούσας" εἶτα 

λόγιος ὧν τῷ πνεύματι ἐλάλει, καὶ ἐδίδασκεν ἃ ἤδει περὶ τοῦ 
Ἰησοῦ ἐν ταῖς συνωγωγαῖς" τοῦτον προσλαμβάνουσιν οὕτω σπον-ις 

δῇς ἔχοντα, ἀκουσταὶ γενόμενοι τοῦ Ἀποστόλον ΠΠαύλον Ἀκύλας 
καὶ Πρίσκιλλα, ἐπὶ τῷ παραδοῦναι αὐτῷ πᾶσαν τὴν εὐαγγελικὴν 
ὅδον εἰκὸς οὖν τὸν Ἀπελλὴν εἰδέναι, ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐπεδήμησε τοῖς 

ἀνθρώποις, καὶ τάδε φκονόμησε' μὴ μὴν εἰδέναι τῆς ἐπιδημίας 
τὴν αἰτίαν. 20 

ΚΕΦ. ΚΗ. 

Περὶ βαπτίσματος καὶ τῆς τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος δωρεᾶς δοθείσης διὰ προσ- 

εὐχῆς Παύλου τοῖς ἐν ᾿Εφέσῳ πιστεύσασι, καὶ περὶ ἰάσεως τοῦ λαοῦ. 

1 Ἐγέώνετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, 
Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς ΓΕ φε- ": 

φσον᾽ καὶ εὑρεῖν τινὰς μαθητὰς, εἶπε πρὸς αὐτοὺς, εἰ 
Πνεῦμα ἽΑγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες : οἱ δὲ πρὸς αὐ- 

4 τὸν, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα “Αγιόν ἐστιν, ἠκούσαμεν. εἶπέ 

τε, εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε : 

Πολλῷ οὗτοι ἐκείνων διεστήκασιν᾽ οἱ μηδὲ εἰ Πνεῦμα “Ἁγιόν 30 
ἐστιν εἴδότες" ὅτι γὰρ οὐδὲ εἰς Χριστὸν ἐπίστενον, δῆλον ἐκ τοῦ 

εἰπεῖν, εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἕνα «ἰστεύσωσι" καὶ οὐκ 

εἶπεν ὅτι οὐδέν ἐστι τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου, ἀλλ᾽ ὅτι ἀτελές" οὐδὲ 
προσέθηκεν, ἀλλ᾽ ἐδίδασκεν, καὶ πολλοὶ τὸ Πνεῦμα ἐλάμβανον 
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ὥστε εἰκὸς ἦν αὐτοὺς Πνεῦμα ἔχειν, μὴ φαίνεσθαι δὲ, οὐ γὰρ 

ἐβούλετο περιάγειν αὐτοὺς, ἀλλ᾽ εἰς "Ἄφεσον καταλιπεῖν" οὗτοι 
Ν . - Α ’ ν , ,» δὲ μετὰ ταῦτα τὴν Κόρινθον ὡκησαν' καὶ μεγάλα αὐτοῖς μαρτυ- 
- ν Ε Ἶ ᾽ ᾿ , "Ὁ ρ΄, ἢ ρεῖ, καὶ Ῥωμαίοις ἐπιστέλλων προσαγορεύει αὐτούς" ὅθεν μοι 

δοκεῖ παρ᾽ αὐτὰ εἰς Ρώμην ἀπελθεῖν, ἅτε ἐμφιλοχωροῦντας τοῖς ς 
͵ . 9 σ, ; 24.Ν 

τόκοις ἐκείνοις ὅθεν ἐξέπκεσαν ἐπι Νέρωνος. 
ἣ 4 Φ Ν 4 ᾿ ’ Ϊ. , 

4 Οἱ δὲ εἶπον, εἰς τὸ ᾿Ιωάννου βάπτισμα. εἶπε δὲ ὃ 
ζω ,’ [4 , “" 

Παῦλος, ᾿Ιωᾶάννης ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ 
΄“ ’ , ’ Ἁ ὔ λαῷ λέγων, εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύ- 

’᾽ Ν Ἁ ΄σι σωσι, τουτέστιν εἰς τὸν Χριστον Ἰησοῦν. 1ο 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πόθεν ἐκεῖνοι ἐν ̓ Εφέσῳ ὄντες τὸ βάκ- 
ἦ 9{,.2 ΝΥ 3 ᾽  ε “ ’ τισμα εἶχον ᾿Ιωάννου ; ἴσως ἐπεδήμησαν τοῖς ᾿ἱεροσολύμοις τότε, 

2» , ΛΝ ν» “- 9. Ἁ 3 ’ 3 “Ὁ 
καὶ ἀπῆλθον, καὶ οὐδὲ τὸν Ἰησοῦν ἠπίσταντο" καὶ οὐ λέγει αὐτοῖς, 

ξιστεύετε εἰς τὸν Ἰησοῦν ἀλλὰ τί; “ εἰ Πνεῦμα Ἅγιον ἐλάβετε; 
ἥδει ὅτι οὐκ εἶχον' ἀλλὰ βούλεται αὐτοῖς εἰπεῖν, ἵνα μαθόντες το 
ὧν ἀπεστέρηνται, αἰτήσωσιν ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ βαπτίσματος προφη- 

’ Ν».4 , Ἧ με φ᾿ ’ Α ’ὔ 3 ’ τεύει, καὶ ἐνάγει ἀντοὺς ὅτι τοῦτο βούλεται τὸ βάπτισμα ἰωάν- 

γον. διπλοῦν τὸ χάρισμα, γλῶσσαι καὶ προφητεῖαι" ἐντεῦθεν δείκ- 
’ἤ ’ Ψ 3 Ψ 7 » , ᾿ γυται δόγμα μέγα, ὅτι ἀτελὲς ᾿Ιωάννονυ τὸ βάπτισμα εἰς μετά- 

νοίαν᾽ καὶ οὐκ εἶπεν ἀφέσεως, ἀλλὰ μετανοίας βάπτισμα. 20 
᾽ὔ , ’ δ Ψ .- 

5. ᾿Ακούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυ- 
’ [ο ρίου ᾿Ιησοῦ. 
Τοῦ Χρυσοστόμοι. Βαπτισθέντες δὲ εὐθέως Πνεῦμα ἐλάμ- 

Ά, Ά, ΓῚ Ε ον 9 ἢ ᾽ 3 Ρ 3 Ἁ ’ὔ βανον" τὸ δὲ Πνεῦμα οὐχ ἑώρων, ἀόρατον γάρ ἐστιν αἰσθητὸν δέ 
Ν ἢ -. Ὁ. » Σ᾽ ς εν -.» τινα ἔλεγχον ἐδίδον τῆς ἐνεργείας ἐκείνης ἡ χάρις" καὶ ὁ μὲν τῇ 25 
“2 ς , “,χ{[ ’ ς Ν φο 9 "“Ὃ φῶλ ε 77 Ν ’ 

Περσῶν, ὁ δὲ τῇ Ῥωμαίων, ὃ δὲ τῇ Ἱνδῶν, ὁ δὲ ἑτέρᾳ τινὶ τοιαυτὴ 
Ν “ “ο εὐθέως ἐφθέγγετο γλώσση" καὶ τοῦτο ἐφανέρου τοῖς ἔξωθεν, ὅτι 

φ ,» 5 4 ϑ ᾿ὦ [μὴ ’ Πρεῦμά ἐστιν ἐν αὐτῷ τῷ φϑεγγομένῳ. 
9 Ἀμμωνίου. Ὥστε οὖν τὸ ᾿Ιωάννου βάπτισμα προτροκὴν εἶχε 

μετανοίας. μόνον, οὐ μὴν καὶ καθαρισμοῦ ἁμαρτίας" ὡς εἶναι ταυ- 30 
Ν Ἁ “3 ὔ 4 Ἁ ω “ ““ 2 

τὴν διαφορὰν τοῦ [Ιωάννου βαπτίσματος καὶ. τοῦ τῶν πιστῶν ὅτι 

τὸ τῶν πιστῶν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν χαρίζεται" ὃ μὲν ᾿Ιωάννης 

βαπτίζων ἔλεγε, βαπτίζω σε εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ ἐμὲ, καὶ 
ἀπαιτῶ σε πιστεύειν εἰς αὐτὸν, ὅτι οὗτος ἐστιν ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ" 

Β 8 
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ὃ δὲ πιστῶς βακτίζων φησί βακτίζω σε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 

καὶ τοῦ Ὑἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τὴν ὁμοούσιον Τριάδα 

πιστεύειν᾽ καὶ ἀποπλύνων καὶ ἀπεκδύων αὐτὸν ἀπὸ τῆς προυκούσης 

αὐτῷ θρησκείας, καὶ μετενδύων αὐτὸν εἰς Χριστὸν, καὶ καθαρῶς 
Ν μ᾿ , , , Ν ’ μι δ δ 

τὴν οὐσαν διαγγέλλων πίστιν. σημειωτεον δὲ πάλιν, ὅτι μετα τὸ 
4 - ΄ 4 ““ ϑ ’ ΩΝ “Ὁ “- ’ 

εἰς Χριστὸν βάπτισμα, διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ βακτι- 
2 “ , φῳῷ νῷ ω ΦῸ. 4,κ.»μΜ, 

ζοντος, ἐπιφοιτᾶ τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον τοῖς βαπτισθεῖσι" καὶ ὅτι 

οὐκ εἶχον Πνεῦμα Ἅγιον οἱ τὸ Ἰωάννου βάπτισμα βαπτισθέντες" 
κῶς οὖν Ἀπελλῆς μόνον εἰς τὸ Ἰωάννου βαπτισθεὶς, ἕζεε τῷ Πνεύ- 

ματι; ὃ Ἀπελλῆς εἰ καὶ ἔζεε τῷ Πνεύματι, ἀλλ᾽ οὖν οὐκ εἴρηται το 

ὅτι καὶ Πνεῦμα Ἅγιον εἶχεν" ἀμέλει γοῦν οὔτε γλωσσαῖς ἐλάλει, 

οὔτε ἐπροφήτευεν᾽ ἄλλο οὖν τί ἐστι τὸ ζέειν τῷ Πνεύματι, καὶ 

ἄλλο τὸ ἔχειν Πνεῦμα Ἅγιον ὁ ἔχων Πνεῦμα Ἅγιον εἶχεν αὐτὸ 
φ “ 4 2). ο᾿. 4. 3 ὔ φΦΝ Ἁ φω .] “οῸ ΗΝ φ 

ἐνοικοῦν ἐν αὐτῷ, καὶ ἐλάλει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ἐκ τῶν ἔσωθεν" ὡς 

πολλὰ τοιαῦτα κεῖται ὀπίσω, πῶς ἐλάλησε τῷ Φιλίππῳ, τῷ κ5 

Πέτρῳ, τοῖς Ἀποστόλοις, τοῖς περὶ Παῦλον, κωλύον αὐτοὺς λαλεῖν 

τὸν λόγον ἢ μὴ λαλεῖν ἕν τισι τῶν πόλεων" ὁ δὲ ζέων τῷ ΠΠνεύ- 

ματι δι’ ἐλλάμψεως 5 καὶ προτροπῆς τῆς ἔξωθεν ἔξκραττέ τι" ὁδη- 

γούμενος ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ὡς ἂν εἰ δ ἀγγέλον τις δδηγηϑείη 
, Α ’ ͵ ᾿ “ [4 ’ φῶ ΄’ 

ἢ φυλαχθείη. καὶ μή μοι λέγε, καὶ πῶς οἷόν τε ζέειν τῷ {Πνεὺ- 20 
Ν Ν μ “Ὁ ὔ ») δ" Α “ 3 «- ματι, τὸν μὴ μέτοχον ὄντα τοῦ Πνεύματος ; ἀπὸ γὰρ τῶν αἰσθητῶν 

τὸ ἀόρατον δεῖ στοχάζεσθαι" εἰ ὃ ἥλιος ἔξωθεν ὧν, καὶ τὸ πῦρ, διὰ 

τοῦ πλησιάζειν τοῖς σώμασιν ἣ καὶ ὀλίγον ἀφεστάναι, δ΄ ἐστιν 

ἐπὶ πυρὸς εἰπεῖν, θερμαίνοι ἡμῶν τὰ σώματα, τί δεῖ εἰπεῖν περ 
“ὍὋ ’ ὔ -ΦφἍ 7 Α Λ 4 Ν 

τοῦ θείου ΠΠνεύματος τοῦ ὄντως θερμοτάτον καὶ πυρίζοντος τὸν ἔσω 15 

ἡμῶν ἄνθρωπον, κἂν μὴ ἐνοικῇ, ἀλλ᾽ ἔξωθεν ἡ ; ἐγχωρεῖ οὖν, ἢ 
πάντα δυνατά ἐστι τῷ Θεῷ, θερμαίνεσθαι τινὰ, κἂν μὴ ἐν ἑαντῷ 
οἰκοῦν τὸ θερμαῖνον. 

’ ἴω ΄-- σι 

6 Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας, ἦλθε τὸ 
ὅπῃ, μφΨΦ 

Πνεῦμα τὸ Αγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ 3. 
3 ’ Φ 

" ἐπροφήτευον ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Διατί; χωρὶς Πνεύματος γὰρ οὐκ ἐνῆν 

ἀλλὰ δεικνὺς ὃ Θεὸς, ὅτι τοῦτο τῆς ἐξουσίας ἐστὶ τῆς ἀνωτάτω, 
, - 9 Φ. "“Ὃ “ ἤ ν Α »:δὰκῪ [4 3 ᾽ καὶ τῆς οὐσίας τῆς βασιλικῆς ἐκείνης, καὶ τὴν αὑτὴν ἔχει ἰσχύν. 

ἃ δλάλεισε Οοά. ε ἐλάμψεως (οά. 



ΧΙΧ. το. ΤΩ͂Ν ΠΡΑΞΕΩΝ. 81 

Σχόλιον. ᾿1δοὺ ἐνταῦθα ἰδικῶς πληροῦται τὸ “ὁ μικρότερος ἐν τῇ 
ἐς β ᾽ “ . “« 3 --: .39 δ ᾿Ὶ ᾿ ς σῷ Ἀ 

ασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν" ἰδοῦ γὰρ ὁ τῶν Απο- 
’ Υ͂ ΝΑ 9: Ω 9 ᾽ ’ 3 σῳ 

στόλων ἔσχατος περὶ τὴν κλῆσιν, ὅπερ οὐκ ἔδωκεν ᾿Ιωάννης ἐν τῷ βα- 

ξτίσματε, τοῦτο διὰ τῶν χειρῶν Παύλου ἔλαβον οἱ βαπτισθέντες. 
᾽ Ν ᾿ Ἁ ’ 

ὃ Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζξτο, ἐπὶ 9 
σοι ΄σι ὔ Ἁ ἊὉ»Ἤ 

μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων τὰ περὶ τῆς βασι- 

λείας τοῦ Θεοῦ. 

Τοῦ Χρισοστόμου. “Ὅρα πανταχοῦ ἑαυτὸν εἰσωθοῦντα εἰς τὰς 

συναγωγὰς, καὶ οὕτως ἐξιόντα᾽ πανταχοῦ γὰρ παρ᾽ αὐτῶν ἐβούλετο 
λαβεῖν ἀφορμὴν, ὅπερ ἔφη τά τε γὰρ ἔθνη παρεζήλου λοιπὸν, καὶ τὸ 
ς δι 8" 3 δέ ᾿ ἰ ά 3 ὃ ΩΝ Ων 3 “Ὁ ὃ , 
ῥαδίως αὐτὸν ἀπεδέξατο" οἱτε Ἰουδαῖοι τῶν ἐθνῶν δεχομένων μετε- 

,ὔ 4 ’ 3 “ 4 ΝΝ 3 “υ͵ , 9 49 "Ὁ 
γόουν᾽ ἐβούλετο ἀποστῆσαι τοὺς μαθητὰς ἐκεῖθεν, καὶ παρ αὐτῶν 

ϑ- . 9 Ἁ, 7 4 ᾽; Ν᾿ Ἁ 9 φ “Ὸ Ὁ 

λαβεῖν τὴν ἀρχὴν, ὥστε μὴ συνάγεσθαι" καὶ οὐχ ἁπλῶς τοῦτο 

ἐποίει" διὰ τοῦτο ἐνοχλεῖ αὐτοῖς συνεχῶς μεταπείθων᾽ μὴ γὰρ δὴ 

ἐπειδὴ παρρησίαν ἠκούσας, τραχύτητα νομίσης" περὶ χρηστῶν τς 
7ὔ ᾽ὔ Α ’ Φ Ἂ ΔῈ Χ , πραγμάτων διελέγετο, περὶ βασιλείας" τίς οὐκ ἄν ἤκουσε; τί 

δέ ἐστιν ἐπαρρησιάζετο;, πρὸς κινδύνους ἦν παρατεταγμένος" ἢ 
καὶ φανερώτερον διελέγετο, οὐ συσκιάξων τὰ πράγματα. 

« ’ὔ᾽ ζω. 

9 Ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἡπείθουν, κακολογοῦν- 
. Α ’ σι τες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, 20 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁδὸν εἰκότως ταύτηνβ ἐκάλουν ὄντως αὕτη ἦν 

δδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

Ἢ ὁδὸν λέγει τὸν Χριστόν" καὶ ὁδὸς καλεῖται" ἢ ὁδὸν λέγει 
τὴν πίστιν τὴν ἀληθῆ, τὴν διὰ τοῦ Παύλον καταγγελλομένην, δι 
μ ἐν 9 Ν ιν κᾳ ΄ “- 3 “ ἣν τις ὁδεύων ἤρχετο ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἂς 

3 Ἁ σὰ ᾿. ἣ 
Αποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀφώρισε τοὺς μαθητας, καθ᾽ 

ε [ ὔ 3 ΄Νῃ φι [4 ’ φὮ ιοημέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυραννοῦυ τινος. τοῦ- 
δὲ 23. ὅ ϑὰ Ψ ’ Υ͂ φ Ἁ ἴον 

το δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦν- 
4 ζω. ν ζω 

τας τὴν Ασίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ᾿Ιουδαίους 
τε καὶ “Ἑιλληνας. 39 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πόσον ἤνυσεν ἡ ἀποστασία καὶ 
με φῳ ἰουδαῖοι καὶ "Εἰλληνες ἤκουον. 

Ι Κυρίου (οἀ. β ταύ ταύτην (οἂ. 

5542 
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Παιδεύει χωρίζεσθαι ἀπὸ τῶν βλασφημούντων τὸν Ὑἱῶν τοῦ 

Θεοῦ τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας. 
ἃ ζω 

Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ὃ Θεὺς ἐποίει διὰ τῶν 
ζω Ψ δι 

τ, χειρῶν Παύλου, ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέ- 
23. Α σι Ἁ 9 σι ΄ ΩΝ ἢ 

ρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια, ς 
. » ͵ . » 3. κι 4 , , , 

καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾿ αὑτῶν τὰς νόσους, τὰ τε πνεὺυ- 
᾿Ὶ Ν 52 ἤ 

ματα τὰ πονηρᾶ ἐκπορεύεσθαι. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐχὶ φοροῦντος ἥπτοντο μόνον, ἀλλὰ καὶ 
’ 3 , , 4 .“ 3 2 3 ΩΝ ϑ8λᾺ 

λαμβάνοντες ἐπετίθεσαν. καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εἶα ἀπελθεῖν αὐτὸν 
3 .. 7 , “ - Α ν ᾽ς ν τ . “ ᾽ 

εἰς ΤῊν Ασ ἐᾶν, τήβων Τοῦυτον τὸν Καιρὸν ὡς ἔγῶγε θέμα οβα Ἐῶκ10 

ν ὅδ δος λ ς“ 9 “. 4 3 “Ὁ ᾽ φω 

βρῶσιν [ουδαϊκήν' τὰ μάτια αὐτον ἰδόντες ἐνεργοῦντα, ον προσεῖ- 
Ε μ ’ “ ὲ “ .« 3,λλ ΝΟ »ἤ ΄ ἣ 

χον᾿ τί τοῦτον μεῖζον ἄν γένοιτο ; ἀλλὰ καὶ εἰς τοιναντίον περίεξ- 
" Γ « ’ 3 “ 4 ’ δ .“ο - 3 

στησαν᾽ εἰ τις Ἐϊλλήνων ἀπιστεῖ, τὴν Κόνιν ὁρῶν ταῦτα ἐργαζο- 
᾿Ὁ Ὁ ’ὔ ΄ο 3 

μένην πιστενέτω" οἱ κακολογοῦντες ἡττῶνται" θέα πανταχοῦ, οὐχ, 
Υ̓ 4 4 ’’ ν ᾽ 4 ἃ δῷ ΩΣ ς φΝ 

ουτως τους ἀνθρώπους ἐκιστρεφομένους ἀπὸ τῶν χρηστῶν ὡς ἀποὶς 
δ᾿ “ 2.κ ’ , 9. » 4 Ν 4 9 2 

τῶν φοβερῶν ἐπὶ Σαπφείρας φόβος ἐπέπεσεν ἔπι τὴν ἐκκλησίαν, 
ἣ 3 42 9) “Ὁ 3 ἀΤζ, 35 “Ὁ ’ Α 

καὶ οὐκ ἐτόλμων κολλᾶσθαι αὐτοῖς" ἐνταῦθα σουδάρια καὶ σιμι- 
5» 

κίνθια ἐλάμβανον καὶ ἰῶντο. 
“᾿ 93 φΦφ 3 “᾿ ’ “ ᾽ ᾿. Ν 2 ΄ 

Τοῦ Αὐτοῦ Ἐκ ΤΟΊ ἘΓ ΔΟΓΟῚ Τοῦ ΕΣ ΤῸ ΚΑΤᾺ [ΙΩΑΝΝΗΝ 
νι [4 - 7 Υ͂ 

Εταυτέλιον. Τοῦτό ἐστιν ὁ φησιν ὁ Χριστὸς, “ ὁ πιστεύων εἰς 
ΥῚ 9 "Ἀ᾿ Λ ΩΝ ’ 9 Ὁ 9 “-Ὁ«ῳ45᾿ ’ Ἢ ΄“ 4 

ἐμὲ, μείζονα σημεῖα ποιήσει ἐμοῦ ἐν τῷ ὀνόματί μου" ταῦτα γὰρ 50 
Α Λ Δ; 9 ὔ . .) ,.».ο» ᾿. Ν ψ Ἁ 

τὰ μείζονα ἃ ἐποίησαν, αἱ σκιαὶ αὐτῶν νεκροὺς ἤγειραν οὕτω γὰρ 
3 ’ “ “Ὁ ’ Ἁ Φ 

μάλιστα εκηρύττετο ἢ τοῦ Χριστοῦ δύναμις" οὐ γὰρ οὕτως θαυ- 
Ἁ », Ν “ ς 3 ’ 9 “ἷ4Ἂ,6᾽ ᾽Ἀ β 

μαστὸν ζῶντα αὐτὸν θαυματουργεῖν, ὡς ἀποθανόντος αὑτοῦ, ἐτέ- 

ρους ἐν τῷ ὀνόματι ἐκείνου, μείζονα αὐτοῦ δυνηθῆναι" ἀναμφια βή- 

τήτος γὰρ ἦν αὕτη τῆς ἀναστάσεως ἡ ἀπόδειξις" καὶ οὐκ ἄν, οὐδὲ 15 
ΝΥ ν Ω , 2. ὦ κὰ - 

εἰ ὠφθη, ουτως ἐπιστεύθη" ἐκεῖνο γὰρ εἶχον εἰπεῖν, ὅτι φάντασμα 
Ν “ νλ δ» ΣΝ “«Ὀ 3 3 ““ ’᾽ ΄“- , [4 ἦν ὁ δὲ δρῶν ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ μόνον ψιλοῦ μείζονα γινό- 

ΠΡ 4, Ω͂ 3.Ἁ Α ΓῚ μενα σημεῖα, ἢ ὅτε αὐτὸς ἣν ἐν σαρκὶ μετὰ ἀνδρώπων, οὐκ ἄν 
4 ’ Φ ’ 

ἠπκίστησεν, εἰ μὴ σφόδρα ἀναίσχυντος ἦν. 
’ Ἁ ΩΝ , Ἁ ᾿Ὄ φ δ᾿ . 

Ἀμμωνῖου. Τὸ τῶν σουδαρίων καὶ τῶν σκιῶν τῶν μαθητῶν, 30 
“ 4 Ἁ Λ Ψ φΦ} “ 4 ’ ὶ Ἁ “Ὁ 1» 

σημεῖα ἐστι μείζονα ὧν ὁ Ἰησοῦς ἐποίησε καὶ πληροῦται καὶ ἐν 
’ Ρ [4 ἁ Ψ 3 “ [ ’ 2. 9" 

τοὕτοις ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὃ Ἰησοῦς, “ ὅτι ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ μείζονα 
“ , 
ἢ“ σουδάρια καὶ σιμικίνθια"" ἀμφό- 

ἐε “ Ω Υ ν»"Ὃ)΄᾿Ἁ κ᾿ 
σημεῖα ποιήσει ὧν ἔγὼ ποιὼ 
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τερα νομίζω λινοειδῇ εἶναι" πλὴν τὰ μὲν σουδάρια ἐεὶ τῆς κεφαλῆς 

ἐπιβάλλεται, τὰ δὲ σιμικίνδια ἐν ταῖς χερσὶ κατέχουσιν, οἱ μὴ 

δυνάμενοι ὀράρια Ὁ φορέσαι" οἷον εἰσὶν οἱ φοροῦντες τὰς ὑπατικὰς 
στολὰς ἢ γουνίαϊ, πρὸς τὸ ἀκομάττεσθαι τὰς ὑγρότητας τοῦ τροσ- 
ὥπον, οἷον, ἱδρῶτας, πτύελον, δάκρυον, καὶ τὰ ὅμοια. Π 

᾽ [4 ὔ ᾿, ἔοι » 9 

Επεχείρησαν δὲ τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ιου- 
’ 3 ζω 3 ’ 3 Ἀ" Ν Ε4 ἣ [4 δαίων ἐξορκιστῶν ὀνοματίζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύ- 

Ν οὶ “- 

ματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ᾿Ἰησοῦ, λέγοντες, 
ς΄ «“" ΄- ζω ᾽ 

ἐξορκίζομεν ὑμᾶς τὸν ᾿Ιησοῦν, ὃν Παῦλος κηρύσσει. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὅρα οὗτοι πάντα ἐποίουν πραγματείας 10 

ἕνεκεν ὅρα καὶ πιστεῦσαι μὲν οὐκ ἤθελον, διὰ δὲ τοῦ ὀνόματος 

ἤθελον ἐκβάλλειν τοὺς δαίμονας" βαβαὶ τὸ ὄνομα τοῦ Παύλου 

πόσον ἦν οὐδὲν δὲ μέγα ἐνόμιζον εἶναι τὸν ᾿Ιησοῦν, ἀλλὰ τὸν Παῦ- 

λον προσετίθεσαν, ὡς αὐτὸν μέγα τι νομίζοντες. 
ε Ψ ι , Ρ ’ ᾽ὔ 3 ’ 3 
Ο ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Κωνσταντίνον πόλεως ᾿Εἰπίσκοκος λέγει ἐν κς 

Κορίνθῳ γενέσθαι. 

Ἀμμωνίου, “ ᾿Ἐπεχείρησαν δέ τινες" αὕτη ἡ λέξις δείκνυ- 

σιν, ὅτι οὐκ ὡς πιστεύοντες τῷ ᾿Ιησοῦ οἱ ἑπορκισταὶ ἑπόρκιζον τὰ 
ἀκάθαρτα πνεύματα τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλ᾽ ὡς πειράζοντες, δίψυχοι ὄντες, ἀκατάστατοι" διὸ, ὡς καὶ τὸ 10 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐμαρτύρησεν, ὡς μὴ ὄντες πιστοὶ, τῆς πρὸ- 

πετείας δεδώκασι πρὸς ὀλίγον δίκην τὸ οὖν “ ἐπεχείρησανἾ τοῦτο 
δηλοῖ, ὅτ, οὐκ ἐθάρρουν μὲν, πλὴν ἐπέβαλον τὰς χεῖρας, εἴπω 
ἐπκιτεύξοντα, τοῦ σκοποῦ" οὕτω καὶ ἡ Αἰγυπτία ἐπεχείρησε τῷ 
, Α ν. » , νι .» 7 3 “ “ ἰωσηφ, καὶ οὐκ ἐπκέτνυχε᾽ καὶ οἱ ἐπιχειρήσαντες ᾿Ιουδαῖοι τοῖς Ἃς 

μαθηταῖς. 
ϑῳ Ἁ 

Τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ ἄλλοι προεφήτευσαν, Βαλαὰμ, καὶ Σαοὺλ 

καὶ Καϊάφας. 
, ς ᾿ “ » Ν ΄ “5 “ ""Ἁ» 

Διδύμου. Βο, ὁμολογῶν τὸν Θεὸν μόνῃ φωνῇ ἀρΗ ται; αὐτὸν 
ἂν 4 ὔ 

τοῖς ἔργοις, οὕτως ἐστὶ κατὰ ψιλὴν διαληψιν γινώσκειν τὸν Ἴη- 30 
Ῥφιςς ν Ε] 9 ,ὕ Ἁ “- , " “ 3 

σοῦν" διὸ οὐ παράδοξον εἰ λέγει τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν τοῖς ἐξορ-- 

κιαταῖς ᾿Ιουδαίοις, “ τὸν Ἰησοῦν γινώσκω" καὶ τὰ ἑξῆς" καὶ γὰρ 
μ, ’ 9 ὦ “Ὁ “ 4 ι. ΝΥ .ο ἔξ δ ̓ ΜῈ Ύς 
ἑτέρα δαίμονες αντῷ τῷ [ησοῦ μετὰ βοὴς ἐλεγον" ““ οἶδά σε τίς εἰ50 

" δίε (οὗ. ὁράρια (Εσυπι. ἱ γωβία (ἔουπι. 
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“Ἅγιος τούθΘεοῦ,᾽ εἰς ταῦτα λήψη τὸ, “ καὶ δαιμόνια πιστεύουσι 
( Ἁ ὔ 432. Ξφ2Ὧ0.Ν , δ φ 4 Α [4 ’ καὶ φρίσσουσιν,᾽ οὐδὲ γὰρ μαρτυρεῖται ὡς ἔχει τὰ δαιμόνια τἰί- 

στιν λελογισμένην εἰς δικαιοσύνην᾽ ῥητέον δὲ εἰς τὰ προκείμενα καὶ 

οὕτως" ὥσπερ οἱ τὰς ἰάσεις δεχόμενοι πρὸς τοῦ ᾿Ιησοῦ κατὰ τὴν 
’ ς ϑῷ ᾽ ᾽ “2 64 7 , 3 -Ὃ 4 

πίστιν ἑαυτῶν ἐλάμβανον, οντὼς οἱ ὀνομάζοντες τὸν ἰησοῦν ἐξεκ- 5 

βολῇ δαίμονος ἣ ἄλλης ἰάσεως, καθ᾿ ἣν ἔχουσι πίστιν ἀνύουσιν' 

ἀκολούθως δὲ τὸ πνεῦμα φησὶ, “ τίνες ἐστὲ ὑμεῖς ὀνομάζοντες 

τὸν Ἰησοῦν οὐ γὰρ αἰσθάνομαι δύναμωεν, ἧς πολλάκις πεῖραν ἔσχον, 

λεχϑείσης αὐτοῦ τὴς προσηγορίας. 

Ἐ Περὶ τῶν υἱῶν Σκευᾶ, ὅτιπερ οὐ δεῖ ἐγχειρεῖν ἀπιστοῖς καὶ ἀναξίοις τῆς τὸ 

πίστεως γενομένοις, καὶ περὶ ἐξομολογήσεως τῶν πιστενόντων. 

14 Ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ ᾿Ιουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ 
15οἱ τοῦτο ποιοῦντες. ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν 

εἶπεν αὐτοῖς, τὸν ᾿Ιησοῦν γινώσκω, καὶ τὸν Παῦλον ἐπί- 
σι ’ ε 

τόσταμαι" ὑμεῖς δέ τινος ἐστέ; καὶ ἐφαλλόμενος ὃ ἄν- τ5 

θρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν, καὶ 
“ φι 

κρατήσας ἀμῴοτερων, ἴσχυσε κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γύμνους 
καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 

1 τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ᾿Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλ- 

λησι τοῖς κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσε φόβος :ο 
8 κ" ,΄ 3 Ἃ 4 23 ’ ν διε ἐπὶ πάντας αὐτοὺυς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ Ἀυ- 
ρίου ᾿Ιησοῦ. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Λανθανόντως ἐποίουν εἶτα ἐκπομκεύεται 
αὐτῶν ἡ ἀσθενείαᾳ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Ἄξιον ἐνταῦθα θαυμάσαι, 

- φ [4 3 ’ 3 ’ φω᾿ “- 3 δ ,ς 

πῶς ὁ δαίμων οὐ συνέπραττεν ἐκείνοις τῇ τῶν ἐξορκιστῶν πλάνῃ" 'ς 

ἀλλὰ διήλεγξεν ξ αὐτοὺς, καὶ τὴν σκηνὴν αὐτῶν φανερὰν ἐποίη- 
9 Α ΩΝ - ΥΩ͂ 4 4 Α -ῸῸ 59 σεν᾽ ἐμοὶ δοκεῖ σφόδρα θυμωθεὶς, ὥσπερ ἄν εἴτις περὶ τῶν ἐσχά- 

ὔ ς», 9 “ω Α ’ , " 

τῶν κινδυνεύων ὑπὸ τινος οἰκτροῦ καὶ ταλαικώρον διελέγχοιτο, καὶ 

πάντα εἰς ἐκεῖνον ἀφεῖναι βούλεται τὸν θυμόν ἵνα γὰρ μὴ δόξη 
“᾿ , ΦΧ » “ ’ ς ᾽ὔ ’ καταφρονεῖσθαι τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, πρότερον ὁμολογήσας, τότε 30 

ἔλαβεν ἐξουσίαν" ὅτι γὰρ οὐκ ὀνόματος ἣν ἀσθένεια, ἀλλὰ τῆς 

ἐκείνων ἀπάτης τὸ πᾶν, ἐπὶ Παύλου διατί μὴ γεγένηται ταῦτα; 
προσήραξεν ' αὐτῶν τὰς κεφαλὰς, ἴσως διέρρηξε τὰ ἱμάτια-----αὶ 

κ διήλεγεν (οὐ. 1 ᾳρεσέραξεν (οὐ. 
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τ᾽ ὀλίγα----Δείκνυται δαιμόνων ἡ δύναμις μεγάλη τις οὖσα, ὅταν μετ᾽ ὀλίγ μόνων ἡ δύναμις μεγ 
᾿ ’ 

πρὸς ἀπίστους ἔχη. 

ἜᾺΞ ἀνεπιγράφον. “ὥσσζσέρ ἐστι φωνῇ μὲν ὁ εἶν τὸν Θεὸν ρ τη ΜΕΥ ΌΜο 
΄« ἊΣ 3 "ο φ 9 - ’ ν.» "“, - Α τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνεῖσθαι, οὕτως ἐστὶν εἰδέναι τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ τοὺς 

Ἀποστόλους αὐτοῦ, οὐκ ἔχοντα δύναμιν ἐπιστημονικὴν καὶ γνωστι- 5 

κήν" διὸ οὐδὲ παράδοξον, εἰ τοῖς τοιούτοις ἐφάλλεται τὸ πγεῦμα 

τὸ πονηρὸν, λέγον ““ ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; ὧν τὴν φωνήν, φησι, 

τὴν προφέρουσαν τὸν ᾿[ησοῦν, οὐχ, ὡς πυρὸς αἰσθάνομαι" πυρὸς γὰρ 

σφοδρότερον ἐνεργοῦσα εἰς τὰ πνεύματα τῇ τῶν Ἀποστόλων φωνῇ, 
ἡ τοῦ Ἰησοῦ προσηγορία ἐξήλαυνε τῶν σωμάτων αὐτούς. 1ο ἥ ροσηγορία ἐξή μά 

λ᾿ δι Ν ι8 Πολλοὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο, ἐξομολογού- 
4 [4 ΄“- 

μένοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὑτῶν. 

Ἀμμωνίου. Δεῖ πάντα πιστὸν λέγειν τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας, 
.»"ἤ 7) Α “«΄ζ 6 Ἁ δ. 3 “-« Ν ΩΝ . 4 ἈΝ 

καὶ ἀποτάττεσθαι διὰ τοῦ ἑαντὸν ἐλέγχειν τοῦ ἔτι ποιεῖν τὰ αὐτὰ, 
“ , , ν ΔΝ 2 “ὃς «7 .ν ε , 
ἕνα δίκαιος γένηται κατὰ τὸ εἰρημένον" ““ λέγε σὺ τὰς ἁμαρτίας τς 
ἐε “Ὁ 4 ὃ ὦ 4,33 Ν δ ἐς ὃ ́ ς  . ᾽ σου πρῶτον, ἵνα δικαιωθῆς"" καὶ τὸ, “ δίκαιος ἑαυτοῦ κατήγο- 
“ ρος" τοσοῦτοι δὲ ἧσαν κατείδωλοι οἱ ᾿Εφέσιοι καὶ γόητες, 

ὅτι καὶ πολυτίμως τὰς γοητευτικὰς κατεσκεύαζον βίβλους, ὡς 
“- 3 ’ 3 .- 4 ’ ο ᾿ , ’ 

τῶν ἐν βίῳ ἔχουσὼν τα κάλλιστα ἄπερ εἰς Χριστὸν πιστευσαν» 

τες οὐκ ἐκώλησαν, καίτοιγε ἄλλων ἐκεῖσε τοιούτων ὄντων τῶν 20 

θελόντων τὰς βίβλους κτήσασθαι, ἀλλ᾽ ἕκαυσαν' πρῶτον μὲν ἵνα 

μήτις μετάσχῃ τῆς ἀπ᾿ αὐτῶν ψνχοφθόρου λύμης" ἔπειτα δὲ ἕνα 
μὴ ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας κτήσωνταί τι. ὥσπερ γὰρ ἀπηγόρευται τὸ 

τοῦ κυνὸς τίμημα, ἢ τὸ ἀπὸ πορνείας κέρδος προσάγειν Θεῷ, οὕτως 
Φα", Ἁ 4 ΓΝ 9 ἢ ’ φ ὔ 4“Φ , Α ΩΝ οὐδὲ τὸ ἐκ τῆς αἰτίας ταύτης ἀργύριον τεθῆναι παρὰ τοὺς τῶν 25 

Ἀποστόλων πόδας δίκαιον ἔκριναν. 

Α “᾿ Ν [4 , 

10 Ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων, εἰσενέγκαντες 
Ν 4 [4 τὰς βίβλους, κατέκαιον ἐνώπιον πάντων καὶ συνεψή- 

Ν Ν δ “« 4 φ 3 ’ ’ 

φισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας 
γ Ψ 4 4 ε ’ “ [4 δ ,οπέντε. οὕτως κατὰ κράτος ὃ λόγος τοῦ Κυρίου ηὔξανε 3ο 

4 καὶ ἰσχνεν. 

Τοῦ Χρυσοστόμονυ. Εἰἰδότες ὅτι οὐδὲν αὐτῶν ὄφελος λοιπὸν 
“Ὁ ΠῸ κφ 4 

ἣν, ὅταν καὶ αὐτοὶ οἱ δαίμονες ταῦτα ποιῶσιν. οὐκ ἄρα τὸ ὄνομα 
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τι ποιεῖ, ἐὰν μὴ μετὰ πίστεως λέγηται" “ ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ" 
φησι, “ καὶ μείζονα ποιήσῃ, ὧν ἐγὼ ποιῶ" τοῦτο τὸ τῶν σκιῶν 
ἐστὶν ὅκερ ἔλεγε. Καὶ πάλιν---ΞὍτε γοῦν τὸν δαίμονα τὸν πονηρὸν 

ἐκεῖνον ἐξέβαλε, γοήτων ἀνδρῶν μυριάδες συνελθοῦσαι, πλῆθος 

βιβλίων τῶν μαγγανικῶν κατέκαιον, καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν με- ς 

θίσταντο' καὶ καθάπερ ἐν πολέμῳ πύργου πεσόντος, ἢ τυράννου 
κατενεχθέντος, οἱ μετ᾽ ἐκείνου πάντες τὰ ὅπλα ῥίψαντες τῷ στρα- 

τηγῷ προσέχονσιν οὕτω δὴ καὶ τότε ἐγένετο᾽ τοῦ γὰρ δαίμονος 
ἐκβληθέντος, οἱ πολυορκηθέντες ἅπαντες τὰ βιβλία ῥίψαντες, μᾶλ- 

λον δὲ κατακαύσαντες, τοῖς Παύλου ποσὶ προσέτρεχον. 1ο 
Διδέμου. Οἱ διαβάλλοντες τοὺς Χριστοῦ μαθητὰς ὡς ἐκ μαγι- 

κἧς κατασκευῆς ἔχοντας, προκειμένης λέξεως ἐλεγχέσθωσαν, δηλού- 

σης ὡς δυνάμει τῆς διδασκαλίας αὐτῶν πᾶσα γοητεία καταλύετο. 
ἰδοὺ γοῦν οὐχ οἱ εὐκαταφρόνητοι, ἀλλ᾽ ἱκανότητα πολλὴν πρὸς 

τὴν τέχνην ταύτην ἔχοντες, αἴσθησιν λαβόντες τῆς καθαιρέσεως τς 

τῆς περιεργείας ἴσως τῶν δαιμόνων τῶν συνήθων, τὰς βίβλους 

πάσας τὰς περὶ τούτων συγκομίσαντες, ἔμπροσθεν πάντων τότε 

παρόντων κατέκαυσαν' καίτοι πολλοῦ τιμήματος οὔσας. προλήψει 

τοῖς προκειμένοις καὶ τὰ περὶ Σίμωνος. 

41 ὩὭςς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ Πνεύ- 2ο 

ματι, διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ ᾿Αχαΐαν, πορεύεσθαι 

εἰς Ἱερουσαλὴμ, εἰπὼν, ὅτι μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ, 
δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τήν τε παρουσίαν ἀπαγγεῖλαι, καὶ προ- 
θυμοτέρους ποιοῦντας, μάλιστα πάντων τῇ Ἀσίᾳ ἐνδιατρίβει" εἰκό- Ἂς 
τως" ἐκεῖ γὰρ ἦν τυραννὶς τῶν φιλοσόφων καὶ ἐλθὼν πάλιν αὐτοῖς 

διελέγετο' καὶ γὰρ πολλὴ ἦν ἡ δεισιδαιμονία. 

242 ΑἈποστείλας δὲ εἰς Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων 

αὐτῷ, Τιμόθεον . καὶ "Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχε χρόνον εἰς 
τὴν Ἀσίαν. 30 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἴσως ὡς κιβώρια μεκρὰ πολλὴ ταύτης ἡ τιμὴ 

ἐν ̓ Εφέσῳ' ὅπου καὶ τὸ ἱερὸν αὐτῶν ἔμπροσθεν οὕτως ἐλύπησεν 

αὐτοὺς, ὡς τὸν ἐμπρήσαντα κελεῦσαι μηδὲ ὀνόματι λέγεσθαι" ὅρα 
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ξανταχοῦ τὴν εἰδωλολατρίαν ἀπὸ χρημάτων καὶ οὗτος διὰ χρή- 
ματα, οὐ τῆς εὐσεβείας κινδυνενούσης αὐτοῖς. ἀλλ᾽ ὡς τοῦ πορι- 

σμοῦ τὴν ὑπόθεσιν οὐκ ἔχοντος. 

Ἐ Περὶ τῆς ἐν ̓ Εφέσφ κινηθείσης στάσεως ὑπὸ Δημητρίου τοῦ ἀργυροκόπου 

κατὰ τῶν ᾿Αποστόλων». δ 
Ἐ , , ,Ν 8 » ε , ,» δ 

γένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὅλι- 
“ σι [4 ’ὔ 3 “ 

γος περὶ τῆς ὁδοῦ. Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυ- 
’ σι 4 “ ’᾽ ’᾽ ρύκοπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος, παρείχετο 
[4] ᾽’;᾽ ᾿ 

τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλιγὴν ἐργασίαν" 
- 3 “ 4 ,ὔὕ 4 [ 4 δ ὦ ᾽ 

Τοῦ αττοῖ. Τὸν κίνδυνον ἐπέστησεν, ὅτι ἀπὸ τῆς τέχνης τὸ 

ταύτης κινδυνεύομεν εἰς λιμὸν ἐμπεσεῖν καίτοι τὰ εἰρημένα ἱκανὰ 
) 2. Ὁ ,Ψ.ϑ " ᾿ “ 3 ΝΝ , “ ἐμᾷ Ν 

εἰς εὐσέβειαν αὑτοὺς ἄγαγεῖν ἀλλὰ ταλαίπωροι τινες ὄντες Καὶ 

ψυχροὶ ταῦτα ποιοῦσιν εἰ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος τοσαῦτα ἰσχύει 

ὡς μεταστῆσαι πάντας, καὶ κινδυνεύει τὰ τῶν θεῶν, δεῖ ἐννοῆσαι 

ἡλίκος ὁ τούτον θεός" καὶ ὅτι πολλῷ μᾶλλον ἐκεῖνα ὑμῖν δώσει τς 
ὑπὲρ ὧν φοβεῖσθε" ἤδη προκατέλαβεν αὐτῶν τὰς ψνχὰς, λέγων 
--΄΄ΠΠν γκ. ν ε:εν ω 32 2 , ,» “ εν» 

ὅτι οὐκ εἰσ! θεοῖ οἱ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων γινόμενοι" ὅρα ὑπερ 

τίνος ἀγανακτοῦσιν “Εϊλληνες, ἐπειδὴ εἶπεν, ὅτε οἱ ὑπὸ ἀνθρώπων 
γινόμενοι οὐκ εἰσὶ θεοί πανταχοῦ εἰς τὴν τέχνην ὠθεῖ τὸν λόγον" 

εἶτα τὸ μάλιστα αὐτοὺς λυπῆσαν ὕστερον τίθησιν. 10 
ἃ Ά ᾿ “- 3 ’ 

Οὺὑς συναθροίσας, καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας, 
εἶπεν, ἄνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ 

εὐπορία ἡμῶν ἐστι: 
Ἀμμωνίου. Ἤιδει οὖν ὁ Δημήτριος ὅτι ἡπάτα τοὺς ἀνθρώπους, 

ποιῶν αὐτοῖς ναοὺς καὶ θεοὺς ἀργυροῦς" καὶ ἐδεδείηΐ μὴ ἐλεγχθῇ ᾿ς 

αὐτοῦ ἡ ῥαδιουργία καὶ ἡ ἀπάτη, διὰ τῆς ἀληθοῦς τοῦ Παύλον 

διδαχῆς, σημειωτέον δὲ ὅτι τοσοῦτον διέλαμπεν ἡ ἀληθὴς πίστις, 
καίτοι μήπω ἐπικρατήσασα τότε τῆς οἰκουμένης, ὅτε Δημήτριος 

ἐδεδείει, μὴ καὶ εἰς τέλος ἀπόληται τῆς Ἀρτέμιδος ὁ ἐν ̓ Ἐφέσῳ 

ναός" καὶ προανεφώνει τὴν ἀπώλειαν τοῦ ναοῦ, ὃ καὶ γέγονεν. 30 

Καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον ᾿Ἐ φέσου, ἀλλὰ 
καὶ σχεδὸν πάσης τῆς Ασίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας 

ε νικηθείσης Οοά. ΝΟ. ἔ 816. 

τι 
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μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶ θεοὶ οἱ διὰ 

χειρῶν γινόμενοι. 
Τοῦ Χρισοστόμου. “ Πείσας᾽ μετέστησεν οὐ βιαίως" οὕτω δεῖ 

πείθειν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- Πῶς ἔκεισεν ἄνθρωπος εὐτελής ; πῶς 
τοσαύτης ἐκράτησε συνουσίας ; τί ποιῶν, ἢ τί λέγων ; οὐκ ἔστις 
Παύλου, οὐκ ἔστιν ἀνδρός" καὶ τοῦτο ἀρκεῖ τὸ εἰπεῖν, ““ ὅτι οὐκ εἰσὶ 

“ θερί εἰ μὲν οὖν οὕτως εὐφώρατον τὸ τῆς ἀσεβείας, πάλαι κατα- 

γνωσθῆναι ἔδει" εἰ δὲ ἰσχυρὸν, οὐχ, οὕτως ἀναιρεθῆναι ταχέως. 

2) Οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπε- 
λεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτεμί- το 

δος ἱερὸν εἰς οὐδὲν λογισθῆναι μέλλει, καθαιρεῖσθαί 
τε τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκου- 
μένη σέβεται. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα πῶς ἔδειξε μείζω τὴν Παύλου δύναμιν, πάν»- 

τας ἀθλίους αὐτοὺς καὶ ταλαιπώρους ἀκοφαίνων, εἴγε ἄνθρωπος 15 

ἐλαυνόμενος καὶ σκηνοποιὸς ταῦτα δύναται" ὅρα παρ᾽ ἐχθρῶν τὰς 
μαρτυρίας τοῖς Ἀποστόλοις γινομένας" ὅτε ἐκαθήρουν αὐτῶν τὰ 

σεβάσματα, τότε στέμματα καὶ ταύρους προσέφερον. 

48 Ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ, ἔκραζον 
λέγοντες, λο 

Τοῦ αἴτοῖ. Πόθεν ὅ θυμὸς γέγονεν ; ὅτε περὶ τῆς Αρτεμίδος 
ἤκουσαν, ὅτε περὶ τοῦ πορισμοῦ" τοιαῦτα γὰρ τὰ τῶν ἀγοραίων 
ἤθη ἀπὸ τοῦ τυχόντος συναρπάσεσθαι καὶ ἐκκαίεσθαι" διὸ ταῦτα 
μετὰ ἐξετάσεως δεῖ ποιεῖν. 

29 Μεγάλη ἡ Ἀρτεμὶς ᾿Εφεσίων. καὶ ἐπλήσθη ὅλη ἡ ας 
πόλις τῆς συγχύσεως" 

Τοῦ αὐτοῦ. Κατὰ πόλιν γὰρ αὐτῶν ἦσαν θεοὶ, καὶ οὕτω διέ- 

κειντο, ὡς διὰ τῆς φωνῆς ἀνακτώμενοι τὸ σέβας αὐτῆς, καὶ τὰ 

γεγενημένα ἀναλύοντες" ὅρα ἄτακτον πλῆθος" παιδικὴ ὄντως ἡ διά- 

νοια᾽ καθάπερ φοβούμενοι μὴ σβεσθῇ τὸ σέβασμα αὐτῶν, συνε- 30 

χῶς ἐβόων. 

Ὥρμησαν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον, συναρπά- 
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σαντες Γάϊον καὶ ᾿Αρίσταρχον Μακεδόνα, συνεκδήμους 
Παύλου. 

Γ ’ ΝΥ ς «“«Φ0. «ᾷ5 φῳ ; 

Τοῦ ΣΥΤΊΘΈΡΟΝΟΣ, Τούτῶν εν ππειεάντον Επιστολῇ μέμνη- 

ται ὁ Ἀπόστολος" πλὴν καὶ ἡ γραφὴ αὐτοῖς μαρτυρεῖ, ὅτι διὰ 

τὴν πίστιν καὶ ἐκινδύνευσαν. 5 
σε Α ΩΝ 4ἉἋ δι 

Τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, 
οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί. τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Ασιαρχῶν 

ἴω 4 ’ 

ὄντες αὑτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν, παρεκάλουν 
᾿ δι 

μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον. 
Τοῦ αὐτοῦ. ““ Παρεκάλουν τὸν Παῦλον μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ το 

“θέατρον ἀτάκτω δήμῳ καὶ ῥύμη" καὶ ὃ Παῦλος πείθεται" οὐ γὰρ 

ἦν κενόδοξος οὐδὲ φιλότιμος. Καὶ πάλιν----Εἰδότες αὐτοῦ τὴν 

προθυμίαν παρεκάλουν" οὕτως αὐτὸν πάντες ἐφίλουν οἱ πιστοί. 

Μὴ δὴ κατακίπτωμεν ἐν τοῖς πειρασμοῖς" αὐτὸς γὰρ ποιήσει 
ΠΩ ’ “ » ς “ 9. μά Ν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν οὐδὲν οὕτως φιλοὺς τς 

“ . “-ςς ’ ϑὼνλ ΄ “Ὃ 7} [4 ποιεῖ καὶ συγκροτεῖ ὡς θλίψεις" οὐδὲν οὕτω συνδεῖ καὶ ἐπισφίγγει 
τῶν πιστῶν τὰς ψυχάς" οὐδὲν ἡμῖν τοῖς διδασκάλοις ἐπιτήδειον 
πρὸς τὸ τὰ παρ᾽ ἡμῶν λεγόμενα ἀκούεσθαι. ἐν μὲν γὰρ ἀνέσει 

, ς 3 , 9 3 νι φῳ ν,.»ὔ] “ 
τυγχάνων ὁ ἀκροατὴς, χαῦνός τε ἐστι καὶ ῥάθυμος, καὶ ἐνοχλεῖ- 

σθα; δοκεῖ παρὰ τοῦ λέγοντος" ἐν δὲ θλίψει καὶ στενοχωρίᾳ, εἰς 2ο 
πολλὴν ἐπιθυμίαν ἀκροάσεως ἐμπίπτει" στενοχωρούμενός τε τὴν 

᾿ ἕ “ ’ “Ὁ ᾽; ς “. 3 
ψυχὴν πανταχόθεν ζητεῖ παραμυθίαν τῆς θλίψεως εὑρεῖν" ον μι- 

κρὰν δὲ φέρει ὁ λόγος παραμυθίαν. Καὶ μεθ᾽ ἑτέρα---- Μηδὲ κατα- 
, 3 “ ’ 34.4.32 ω ὡ “ τά Ν 

τίπτωμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἀλλ ἐν πᾶσιν ευχαριστῶμεν, να καὶ 

κερδάνωμεν μέγα' ἵνα εὐδοκιμήσωμεν παρὰ τῷ Θεῷ τῷ τὰς θλί- ἃς 
4 [1 4 

“ ’ 3 , ΩΣ 

ψείς συγχωροῦντι' μήτε οὖν ἐπισπώμεθα αὐτὴν, καὶ παροῦσαν 
’ ’ὔ 4 Ν ΄ 9 “ 3 9 Ὁ Ἁ δῷ γενναίως φέρωμεν, ἀεὶ μυρίων οὖσαν ἀγαθῶν αἰτίαν" ἵνα καὶ τῆς 

ταρὰ Θεοῦ ῥόκης ἀπολαύσωμεν. 
Πολλοὺς κινδύνους ὑπέμεινεν ἐν ᾿Εφέσῳ ὁ Παῦλος, ὥστε μι- 

κροῦ δεῖν καὶ θηρίοις ὁμιλῆσαι" καὶ τοῦτό ἐστιν ὅ φησιν ἐν τῇ 30 
τρὸς Κορινθίους Ἐπιστολῇ" “ εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν 
᾿ ᾿Εφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος ;᾿ ᾿Ιωάννης δὲ ὁ ἁγιώτατος ᾿Επίσκοπος 

Κωνσταντίνου πόλεως ἐξηγούμενος τὸ ῥητὸν τοῦτο, οὕτως εἶπε" τί 

ἐστιν “ εἰ κατὰ ἄνθρωπον ;" ὅσον τὸ εἰς ἀνθρώκους ἧκον “ ἐθηριο- 
τῖ2 
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“ μάχησα"" τί γὰρ εἰ ὁ Θεὸς ἐξήρκασέ με τῶν κινδύνων ; ὥστε ὁ 
μάλιστα ὑπὲρ τούτων ὀφείλων μεριμνῶν ἐγώ εἶμι ὁ τοσούτους 

κινδύνους ὑπομένων, καὶ μηδεμίαν μηδέπω λαβὼν ἀμοιβήν εἰ γὰρ 
μὴ παραγίνεται ὁ τῆς ἀναστάσεως καιρὸς, ἀλλὰ μέχρι τοῦ κα- 

ρόντος τὰ ἡμέτερα συγκέκλεισται, ἡμεῖς ἐν μείζονι ζημίᾳ ἐσμέν. 5 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---Ταῦτα δὲ ἅπαντα ἔλεγεν" οὐκ ἐπειδὴ οὐκ εἶχεν 

ὄφελος, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ πάσχειν, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀσθέ- 

νειαν, καὶ ὥστε αὐτοὺς εἰς τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως στηρίξαι 

λόγον. 

32 ἤΑλλοι μὲν οὖν ἄλλό τι ἔκραζον ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία το 

συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ἤδεισαν, τίνος ἕνεκα 

συνεληλύθεισαν. 

Ἀμμωνίου. Δείκνυσι τὴν ἄκριτον κατὰ τοῦ Παύλον ἐπανά- 
στασιν' ὅτι δὴ καὶ ἠγνόουν τινὲς καταβοῶντες, ἐφ᾽ οἷς συναχθέν- 

τες ἔκραζον. 15 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τοιοῦτον τὸ πλῆθος" ἁπλῶς ἔκεται, κα- 

θάπερ πῦρ εἰς ὕλην ἐμπεσόν" ὁ μὲν οὖν Παῦλος ἐβούλετο εἰσελ- 
θὼν δημηγορῆσαι, τοὺς γὰρ διωγμοὺς ἐλάμβανεν εἰς διδασκαλίαν' 
ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ οὐκ εἴων' σκόπει πόσῃ περὶ αὐτὸν προνοίᾳ κέχρην- 
ται πανταχοῦ" καὶ ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν ἐξήγαγον ὥστε μὴ περὶ τὰ 10 
καίρια λαβεῖν τὴν πληγήν καίτοιγε ἤκουσαν ὅτι δεῖ αὑτὸν καὶ 
Ῥώμην ἰδεῖν. 

33 Ἔκ δὲ τοῦ ὄχλου προεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον, προβαλ- 

λόντων αὐτὸν τῶν ᾿Ιουδαίων" ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος κατα- 
34σείσας τὴν χεῖρα, ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ" ἐπι- 15 

γνόντων δὲ ὅτι ᾿Ιουδαῖος ἐστὶ, φωνὴ ἐγίνετο μία ἐκ 
πάντων, ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων, μεγάλη ἡ ἴΑρτεμις 
᾿Εφεσίων. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Προεβάλοντο οἱ ̓ Ιουδαῖοι τὸν Ἀλέξανδρον" 

οἰκονομικῶς δὲ οὗτος οὐκ ἐφθέγξατο" πάλιν δὲ ἔκραζον ““ μεγάλη ἢ 30 
“ Ἄρτεμις" παιδικὴ ὄντως ἡ διάνοια" καθάπερ γὰρ φοβούμενοι μὴ 

σβεσθῇ τὸ σέβας αὐτῶν, συνεχῶς ἐβόων" δύο ἔτη ἐκάθισεν ἐκεῖ ὃ 

Παῦλος" καὶ ὅρα πόση ἔτη “Ἑλληνες" τίνος δὲ ἕνεκεν Ἀλέξανδρος 
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ἐβούλετο ἀπολογήσασθαι ; μὴ γὰρ αὐτὸς ἐνεκλήθη, ἀλλ᾽ ὥστε και- 
᾿ 6 “ω Ά 4 “ ’ὔ .; 7 4 ὃ ω Α 

ρὸν εὑρεῖν, καὶ τὸ πᾶν καταστρέψαι, καὶ ἑλκύσαι τοῦ δημοῦ τὸν 
θυμόν εἶδες ϑυμὸν ἄτακτον. 

᾿Ὶ Ν Ψ ᾿ 395 Καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον, φησὶν, 
ἃ. ἄνδρες ᾿Ε φέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων, ὃς οὐκ ἐπι- 5 

σι ’ “᾿ 

γινώσκει τὴν τῶν ᾿Εφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς 
΄ ΄- “᾿ 

μεγάλης ᾿Αρτέμιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς ; 
Τοῦ αὐτοῦ. Καλῶς καὶ ἐπιτιμητικῶς ὁ γραμματεύς" “τίς ἐστι," 

φησὶν, ““ ὃς οὐ γινώσκει τὴν ̓ Ἐφεσίων πόλιν ;᾿ περὶ οὗ ἐφοβοῦντο, 
39. ὦ “747 ὅ9 “ 9 ’ 9. 9, Ἁ δ [4 οὐκοῦν τοῦτό φησιν, ὅτι οὐ θεραπεύετε αὐτήν καὶ οὐκ εἶπε, τίς το 

γάρ ἐστιν, ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἄρτεμιν, ἀλλὰ τὴν πόλιν τὴν ὑμε- 
ὔ 9 ΄ 3.ϑ 2 ’ ’ φῳ φ 3. 2 Ν» τέραν ; ἐθεράπευεν αὐτήν" τί τοίνυν ζητεῖτε ὡς ἀδήλων ὄντων ; 

τροσχῆμα τὴν εὐσέβειαν ἐβούλοντο ποιεῖν τοῦ χρηματισμοῦ. 
᾽ “ ἐ Ἁ σ΄ “φ 5) “ “ ρῳ ΌΨ “ Αμμονίου. “" Καὶ τοῦ διοπετοῦς, τοῦ ναοῦ τοῦ Διός" ἥτοι τοῦ 

στρογγνυλοειδοῦς" ἢ μᾶλλον ὅπερ καὶ ἀληθές ἐστι, διοπετὲς καλεῖ τς 
Ἁ “ 

τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος, ἦτοι τὸ Παλλάδιον' ὅπερ ἄνωθεν ἐκ 
τοῦ Διὸς διαθηλασθαι ὃ ᾧοντο, καὶ οὐκ ἐξ ἀνθρώπων. 

2 ΄ 3 σφ ’ ν , - μά » “ [σιδήρου ἘΠΙΣΤΟΔΗ͂Σ αϑλη΄, Τινὲς μὲν φασὶν ὅτι περι τοῦ 
τῆς Ἀρτέμιδος ἀγάλματος εἴρηται, τουτέστι τῆς μεγάλης Ἀρτέ- 

μιδος, καὶ τοῦ διοσπετοῦς αὐτῆς ἀγάλματος" τινὲς, ὅτι καὶ τὸ Παλ- 2ο 
λάδιον, ἄγαλμα δὲ ἦν τῆς ᾿Αθηνᾶς" τοῦτο ἐσέβοντο μετὰ τῆς 
3 

Ἀρτέμιδος. 

Τὸ ἐξ οὐρανοῦ παρὰ τοῦ Διὸς πεμφθὲν ἤτοι καταπτὰν, καὶ οὐ 
γενόμενον ὑπὸ ἀνθρώπον ἄγαλμα, ἢ τῆς Ἀρτέμιδος ἢ τῆς Παλ- 

λάδος, καθὼς ἐμυθεύοντο “Ἑλληνες πρὸς κατάπληξιν τῶν ἀκεραιο- Ἃς 
τέρων. 

᾿ ’ δῇ ς “«- 36 Αναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων, δέον ἔστιν ὑμᾶς 
“ Ν , 4 κατεσταλμένους ὑπαρχεῖν, καὶ μηδὲν προπετὲς πρᾶσ- 

4 ὔ ὔ ϑσειν. ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους, οὔτε ἱεροσύ- 
κι Ἁ ε ζω λους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ὑμῶν. 30 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Εἶτα ἠρέμα καθάπτεται αὐτῶν, δεικνὺς 
μω 

ὅτι προκετῶς ἔπραξαν, καὶ οὐκ ἔδει ἰδιωτικῶν ἐγκλημάτων ἕνεκεν 

Ε ἐκ τ. Διὸς διαθ. ΒΕΡΡ]. ΓΘ. ἢ). ἴΏ πιϑγΡ. 
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κοινὴν ἐκκλησίαν ποιεῖσθαι" σφόδρα γὰρ αὐτοὺς ἡλόγησε καὶ διη- 
’ εε͵ ς΄ 3 3 ’, 99 ΝΟ Δ ἐγ, , ’ " πόρησε" “ τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων," καὶ τὰ ἑξῆς" τούτῳ πρώτῳ τὸν 

θυμὸν αὐτῶν ἔσβεσε. “ καὶ τοῦ διοπετοῦς" ἱερὸν ἕτερον οὕτως ἐκα- 
λεῖτο, ἤτοι τὸ ὄστρακον αὐτῆς φησιν. “ οὔτε βλασφημοῦντα τὴν 

“« θεὸν ἡμῶν" τοῦτο ψεῦδος, ταῦτα μὲν πρὸς τὸν δῆμον ὥστε δὲ 5 

κἀκείνους ἐπιεικεστέρους γενέσθαι, φησίν. 
᾿ , 4 ’᾽ , ς Ἃ Φ. “κ“ ᾽) 

428 ἘΠ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνίται 

ἔχουσι πρός τινα λόγον, 

Τοῦ λίτοῖ. Ὅρα πῶς οἱ ἄπιστοι" φρονίμως πῶς καὶ συνετῶς 
κά ΥΨ Α [4 Υ̓͂ Ν φ ’ Ὧν» Ψ Ά 

οὕτως ἔσβεσεν τὸν θυμὸν ὠσπερ γὰρ ῥαδίως ἐξάπτεται. οὕτω καέ1ο 

ῥαδίως σβένννται. 

49 ᾿Αγοραῖοι ἄγονται, καὶ ἀνθύπατοι εἰσίν᾽ ἐγκαλείτω- 
3 “ ϑ ’ ’ ΄σ 3 ΄“ἷ 9 ’ 

4σοσαν ἀλλήλοις" εἰ δέ τι περαιτέρω ζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ 
3 ’ὔ 3 ’ Ἀ Ν [4 3 ΄σ- 

ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθησεται" καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖ- 

σθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδένος αἰτίου ὑπάρ- κ5 
“ ’ ΄- 

χοντος περὶ οὗ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῆς 
αι ’ ὀ Νν ΄“ 5. Ν 4 Ἁ 2 4: συστροφῆς ταύτης" καὶ ταῦτα εἰπὼν, ἄπελυσε τὴν ἐκ- 

κλησίαν. 

Ἀμμωνίον᾽ Εώδος ἣν δικαστῶν ἐν τῇ Ασίᾳ εὐτελῶν οἱ ἀγο- 
“᾿ “4 4 ἢ “υ “ 54 ’ 3 ’ Ἁ ραῖοι, οἵτινες ἐδίκαζον τοῖς πένησι καὶ ἀγοραίοις ἀνθρώποις" διὸ 20 
νι. 4 μ" 3 “ “᾿ . Κ΄ , 3 ον 4 ΄ 

καὶ ἀγοραῖοι ἐκαλοῦντο μᾶλλον ὡσπέρ εἰσιν οἱ ἔκδικοι κατὰ πό- 
,.ς ς 3 ᾽ὔ φυ “ “ ᾷ, “᾿ 2 ᾽’ 

λείς τινάς" οἱ δ᾽ ἀνθύπατοι ταῖς τῶν πλουσίων ἢ τῶν ἐγκλημάτων 

δίκαις ὑπήκονον' ἢ ἀγοραῖοι εἰσὶν οἱ δικολόγοι, παρὰ τὸ ἀγορεύειν 

λεχθέντες, δ ἐστι δημηγορεῖν. 

: ΚΕΦ. ΚΘ. 

Περίοδος Παύλου, ἐν ἣ περὶ θανάτου καὶ ἀνακλήσεως Ἐὐτυχοῦς διὰ προσευ- 

χῆς ἐν Τρωάδι" παραίνεσις τὲ αὐτοῦ ποιμαντικὴ πρὸς τοὺς ἐν ᾿Εφέσῳ 

πρεσβυτέρους. 

τ Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, μεταπεμψά- 
μενος ὃ Παῦλος τοὺς μαθητὰς, καὶ παρακαλέσας, ἀσπα- 3. 

“σάμενός τε, ἐξῆλθε πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν" διελθὼν 
, Α ’᾽ 2 “- ν ὔ » Α ’ - 

δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας αὑτοὺς λόγῳ πολλῷ, 
Ά ’ 

ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα. 

29 
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Τοῦ Χρνισοστόμου. Ἔδει δὲ πολλῆς παρακλήσεως ἀπὸ τῆς 
“. 9 ’ ΤΣ ,, ’ ι] ’᾽ 

ταραχῆς ἐκείνης" τοῦτο δὲ ποιήσας ἦλθεν εἰς Μακεδονίαν, εἶτα 
εἰς τὴν Ἑλλάδα' πάλιν δὲ διώκεται ὑπὸ ᾿ἸΙουδαίων, καὶ ἔρχεται εἰς 

Μακεδονίαν πῶς δὲ τὸν Τιμόθεον Θεσσαλονικέα φησίν; οὐ τοῦτο 

λέγει" ἀλλὰ προέλαβον, φησὶν, οὗτοι εἰς τὴν Τρωάδα προοδοποι- 5 

οὗντες αὐτῷ᾽ τὰς δὲ ἑορτὰς ἐμοὶ δοκεῖ σπουδάζειν αὐτὸν ποιεῖν 

ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσι" προελθόντες ἀπὸ Φιλίππων, ἔνθα κατὰ 
Ν ᾽ 9. ἡ , “ 3 “ 3 “- τὸ δεσμωτήριον ἐγένετο' τρίτον τοῦτο εἰς Μακεδονίαν ἐπανῆλθε, 

καὶ πολλὰ μαρτυρεῖ τοῖς Φιλιππησίοις, διὸ καὶ ἐνδιατρίβει ἐκεῖ" 
“ καὶ ἀσκασάμενος αὐτοὺς," φησὶν, ““ ἐξῆλθε." καὶ τούτῳ πάλιν το 
3 τ 4 ΝΥ ᾿ 4 « έε , ’ ’ ἀνεκτήσατο, ἱκανὴν διδοὺς παραμυθίαν" “ καὶ παρακαλέσας λόγῳ 
[7] “32 πολλῳ. 

’ “ ζω ’᾽ 2 ΄- »» "κ“ 

3 Παοιῆσας τε μῆνας τρεῖς, γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ 

ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, 

4ἐγένετο γνώμης ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. συνεί- τ5 
πετὸ δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς ᾿Ασίας Σώπατρος Πύρρου Βε- 
ροιαῖος" Θεσσαλονικέων δὲ, ᾿Αρίσταρχος καὶ Σεκοῦν- 

δος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, ᾿Ασιανοὶ δὲ, 

5 Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος" οὗτοι προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς 
έν Τρωάδι ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας το 

τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς 

εἰς τὴν Τρωάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, οὗ διετρίψαμεν 
ε», ε Ὡ ἡμέρας ἑπτά. 
Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα πανταχοῦ διὰ λόγων τὸ πλέον κατορθοῦντα, 

οὐ διὰ σημείων' συνεχῶς ἡμῖν αὐτὸν δείκνυσιν ἐπειγόμενον εἰς τὴν 25 

Συρίαν τὸ δὲ αἴτιον ἡ ἐκκλησία ἦν καὶ τὰ ᾿ἹἹεροσόλυμα' ἀλλ᾽ 
μβ “ ᾿ ,  νν»"ν ΄ , 3 , 
ὁμὼς κατεῖχε τὸν πόθον, καὶ τὰ ἐκεῖ κατωρθον" καίτοι οὐ μεγάλη 
ἐ ’ 3 ὁ ;ὔ Φ “ φ . “Ὁ ᾽ ν κ ἡ Τρωάς ἐστι" τί οὖν ἡμερῶν ἑπτὰ ποιοῦσι ; μεγάλη ἴσως ἦν 
Κ ατὰ Ν᾿ ΄ . ’ «. Ν ὃ ’ “«ἁζ 3 ,’ Ἁ ἃ τοὺς πιστούς" καὶ ἡμέρας ἑπτὰ διατρίψας, τῇ ἐπιούσῃ τὴν 
νυκτὰ ἀνήλωσεν εἰς τὴν διδασκαλίαν οὕτω δυσαποσπάστως αὐτῶν 30 

εἶχε, καὶ αὐτοὶ αὐτοῦ. 

7 Ἔν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων ἡμῶν 
κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξ- 
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νΡ ΄- 3 ὔ ὔ ᾿ 4, ἰ γΥ 

ἰέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινε δὲ τὸν λόγον μέχρι μεσο- 
,ὔ Α ε σι ’ ὃ νυκτίου: ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ, οὗ 

δ , 
μεν συνηγμένοι. 

Τοῖΐ Χρυσοστόμου. ΠΠεντηκοστὴ τότε ἦν ὅρα πῶς πάντα 

πάρεργα ἦν τοῦ κηρύγματος" καὶ κυριακὴ ἦν ““ μέχρι μεσονυκτίου," 5 
φησίν" οὐδὲ νύκτα ἐσίγα, ἀλλὰ τότε μᾶλλον διελέγετο, ἅτε ἧσυ- 

, Ν “ Ὡ ᾿ ΝΥ , Ἢ "»., 4 4 - χίας οὔσης" ὅρα πῶς καὶ πολλὰ διελέγετο, καὶ παρ᾽ αὑτὸν τοῦ 

δείπνου τὸν καιρόν' ἀλλὰ συνετάραξε τὴν ἑορτὴν ὁ διάβολος, οὐ 

μὴν ἴσχυσε, βαπτίσας τὸν ἀκροατὴν ὕπνῳ καὶ κατενεγκών. Καὶ 

μετ᾽ ὀλίγα-----““ Συνηγμένων δὲ ἡμῶν, φησὶ, “ κλάσαι ἄρτον" πρὸς τὸ 
3." δ 4 9 ᾿ Ν ς ΄ ΄ ες 3 [έ 

αὐτὸν τὸν καιρόν. ἀρχὴν λαβὼν ὁ λόγος παρέτεινεν ὡς ἐνδεικνύμενος 
Ξ .  Ὑ γ᾿ ,3,κν ᾿ 3 , πεινῆν καὶ οὐκ ἦν ἄκαιρος, οὐ γὰρ προηγουμένως εἰς διδασκαλίαν 

καθῆκεν, ἀλλὰ συνῆλθον μὲν “’“ κλάσαι ἄρτον, ἐμπεσόντος δὲ λόγου 

παρέτεινε τὴν διδασκαλίαν. ὅρα κῶς καὶ τῇ τραπέζῃ τοῦ Παύλου 
ἂ 4 

᾿ 3 που ἀ οκεΣ ΝΣ νι Ν ; ἊΝ , πάντες ἐκοινώνουν ἐμοὶ δοκεῖ καὶ παρὰ τὴν τραπέζαν αὐτὸν καθη- ι5 
μένον διαλέγεσθαι, παιδεύοντα ἡμᾶς πάντα τὰ λοιπὰ πάρεργον 
ἥγεισθαι. 

΄ ζω 

9 ΚΑααθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Ἐὔτυχος ἐπὶ τῆς 
Ω͂ ’ ξ“ ξ΄ “΄- 

θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ 

Παύλου ἐπὶ πλεῖον, καὶ κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου, :ο 
σ΄“ ΄ ’ 

το ἔτεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός. κατα- 
Ν ΄- ’ “ Ἁ 

βὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβὼν 
φ αὐτὸν εἶπε, 

“. 9 “ῳ Α 

Τοῦ λττοῦ. Συνετάραξε τὴν ἑορτὴν ὁ διάβολος, βακτίσας τὸν 
3 Ν μ, Ἁ ’ ᾽ ὔ , 4 κὶ ἀκροατὴν ὕπνῳ καὶ κατενεγκών᾽ θέα δέ μοι τὸ θέατρον, ὅκως ἦν 15 

Ν Ἁ “ , ω 
σνγκεκροτημένονἷ, καὶ τὸ σημεῖον, οἷον" ἐπὶ θυρίδος ἐκάθητο ἀωρὶ 

4“ “Ὁ ω [2 φῳῷ νι “- Ι τῶν νυκτῶν᾽ τοσοῦτον ἦν ὁ πόθος τῆς ἀκροάσεως" αἰσχυνθῶμεν 
ΓΙ 4ῳ Ἁ 2 ᾿ φώ ἰων ἡμεῖς ἀλλὰ Παῦλος διελέγετο, φησι, τότε καὶ νῦν δὲ Παῦλος 

διαλέγεται" μᾶλλον δὲ οὐδὲ τότε Παῦλος, οὐδὲ νῦν, ἀλλ᾽ ὃ Χρι- 
ἃ ν ΛΔ 3 ΄ 8. Ν ΝΟΥ͂ “ 3 “ 3 σ Ι 

στος, Και οὐδεὶς ακονει" ὁνχέ θυρις ἐστι νυν, ὃν πεινᾶ, ουχ νῆνος 30 
3 “ νν»ν 9 3 ’ 3 ΄ ’ ᾿ μ 
ἐνοχλεῖ, και ὁμῶς οὐκ ἀκούομεν ον στενοχωρία τόπον, οὐκ ἄλλο 

᾿ , γῶν 2, .Ν ἈΝ ,.,, Ψ δὰ ,,ΑΔἋ » 
τῶν τοιούτων οὐδέν᾽ καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν, ὅτι δὴ νεανίας ὧν, οὐκ 

4“ λ Ψῷ ,’ 3 393 ΑΝ Ά ἣν ῥάθυμος" καὶ ὕπνῳ καταφερόμενος οὐκ ἀπέστη, οὐδὲ ἔδεισε τὸν 

ἷ συγκεκρατημένον Οοὰ. 
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κίνδυνον, μὴ κατενεχθῆ᾽ οὐκ ἀπὸ ῥαθυμίας ἐνύσταξεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
9 9 ’ ὲ Ν ᾽ ΄ μ4 μά μέ “- ὔ 
ἀνάγκης φύσεως" σὺ δέ μοι θέα, ὅτι ουτως ἔζεον τῇ προθυμίᾳ, 

ὅτ, καὶ ἐν τριστέγῳ ἦσαν. οὕπω γὰρ ἦν ἡ ἐκκλησία. 

Μὴ θορυβεῖσθε: ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. 
Τοῦ Χρυσοστόμονυ. Οὐκ εἶπεν, ἀναστήσεται, ἐγερῶ γὰρ αὐ- 5 

τόν ἀλλ᾽ ὅρα τὸ ἄτυφον αὐτοῦ καὶ παρακλητικὸν, ““ ἡ γὰρ ψυχὴ 

“ἐ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν." 

Ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ᾽ 
ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. ἤγα- 

1:3 

σι ὔ 

γον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως. το 
9 ὔ ᾽ Η͂ λ - “Ὁ Ἁ Υ͂ , 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι καὶ ὁ Παῦλος νεκρὸν ἤγειρεν τὸν 

καλούμενον Εἰὕτυχον. 

Τοῦ Χρισοστόμου. Τοῦτο διέκοψε τὸν λόγον, οὐ μὴν ἔβλαψε 
νι. , δ» “ὦ 72 ν.»)» . ν κα 3 Ν τὸν λόγον ὁρᾶς τοῦ δείπνου τὸ ἀπέριττον τίνος δὲ ἕνεκεν ἐν νυκτὶ 

διελέγετο ; “ ἔμελλεν ἐξιέναι." φησὶ, καὶ οὐδὲ ὁρᾶν αὐτοὺς λοιπόν. τς 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁρᾶς ὅπως διενυκτέρενον᾽ τοιαῦται τράπεζαι 
4 ’ ,’ 3 ’ 4Ἁ 9 Ἁ . 9 ᾽ 

ἧσαν, ὡς γηφοντας πάλιν ἀπιέναι τὸνς ἀκροατὰς πρὸς ἀκρόασιν 

ἐπιτηδείους. 

Ἐ Παράπλους Παύλου ἀπὸ ᾿Εφέσου ἄχρι Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης. 
ε ““" ζω 

Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν εἰς 210 
Ἁ 2 ΄Ὁ ΄΄ὰ 

τὴν ᾿Ασσον", ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦ- 

λον οὕτως γὰρ ἐντεταλμένος ἦν, ὧς μέλλων αὐτὸς πε- 
4 “ 9 

τφζεύειν. ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόν-- 

1δτες αὐτὸν, ἤλθομεν εἰς τὴν Μιτυλήνην᾽ κἀκεῖθεν ἀποπλεύ- 
σαντες, τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου. τῇ δὲη;ς 

ἑσπέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον" καὶ μείναντες ἐν Τρω- 
16 γυλλίῳ, τῇ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον" κεκρίκει γὰρ 
ὃ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅ ὅπως μὴ γένηται 

αὑτῷ χρονοτριβῆσαι ἐ ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ" 
Τοῦ αἰτοῖ. Τὸν μὲν κουφότερον ἐκείνοις ἐπιτρέπων, τὸ δὲ 30 

ἐπκιπογώτερον αὐτὸς αἱρούμενος, ἐπέζενεν ἅμα, καὶ πολλὰ οἰκονο- 
μῶν, παιδεύων τὲ αὐτοὺς χωρίζεσθαι αὐτοῦ. 

Κ γάσον (οά. υἱ οἵ ᾿ἰηξ. 

συ 
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"Ἔσπευδε γὰρ, εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς 

Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα καὶ ἀνθρωπίνως αὐτὸν κινούμενον" διὰ 
γὰρ τοῦτο ταῦτα γίνεται, ἵνα μὴ νομίσωμεν, ὅτι ὑπὲρ φύσιν τὴν 

ἀνθρωπίνην ἦν καὶ ἐπιθυμοῦντα αὐτὸν ὁρᾶς καὶ σπεύδοντα, καὶ ς 
5.» ᾿ Ὁ... ν ἢ ᾿ ᾿ ΓΝ οὐκ ἐπιτυγχάνοντα πολλάκις" οἱ γὰρ ἅγιοι καὶ μεγάλοι ἄνδρες 

ἐκεῖνοι, τῆς μὲν φύσεως ἡμῖν τῆς αὐτῆς ἐκοινώνουν, τῆς δὲ παρ- 

αἰνέσεως οὐκέτι" διὸ καὶ πολλὴν ἐπεσαῶντο τὴν χάριν' ὅρα γοῦν 

πόσα καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οἰκονομοῦσιν. 

1) ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον, μετεκα- το 

λέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα αὐτὸν καὶ ἐπειγόμενον παραπλεῦσαι καὶ μὴ 

παρορῶντα, ἀλλὰ καὶ τὸ πᾶν οἰκονομοῦντα" τοὺς ἄρχοντας μετα- 
πεμψάμενος" δι᾽ ἐκείνων αὐτοῖς διελέγετο" ἄξιον δὲ θαυμάσαι, πῶς 

εἰς ἀνάγκην ἐμπεσὼν τοῦ μεγάλα τινὰ περὶ ἑαυτοῦ εἰπεῖν, πειρᾶ- τς 
ται μετριάζειν καθάπερ Σαμουὴλ ὃ προφήτης, μέλλων παραδιδόναι 

τὴν ἀρχὴν τῷ Σαούλ. 
ε ,. [4 Α Ξ:.Ν ε ΄“- ν » ι8 Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν, εἶπεν, ὑμεῖς ἐπίστασθε, 

2. ΝΑ ’ ες. 3...» 5 » ᾽ , » ’ “ 
ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν ᾿Ασίαν, πῶς 

τομεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, δουλεύων τῷ το 
ζω Ν ’ [4 

Κυρίῳ μεθ΄ ὑμῶν μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης, 
Τοῦ αἱτοῖ. Ὅρα τί μάλιστα ἄρχουσι προσήκει" μισοῦντας, 

ν Ἔ , ἃ ͵ Ν ες κμ»“,, ν δ. 
φησιν, νκερηφανίαν, ὃ μάλιστα ἄρχουσιν ἁρμόζει διὰ τὸ ἀνάγ- 

κὴν εἶναι ἀπονοίας αὐτοῖς" τοῦτο ἡ ὑπόθεσις τῶν ἀγαθῶν" ὥσπερ 
οὖν ὁ Χριστὸς ἔλεγε, ““ μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι" οὐχ ες 
ἁπλῶς δὲ τὸ ταπεινοφροσύνης, ἀλλὰ ““ μετὰ πάσης" πολλὰ γὰρ 

εἴδη τῆς ταπεινοφροσύνης" ἐν λόγῳ' ἐν ἔργῳ᾽ πρὸς ἄρχοντας" πρὸς 
3 ’ . 7 λον : “« ᾽ ῳ (ς δ) »ν. Ἀ ἀρχομένους" εἶτα τὸ ἥμερον πανταχοῦ" κοινωνίᾳ πολλῇ “μεθ᾽ ὑμῶν, 

ἐδ δι ξωή, “ -“ , .3 » ν 
φησιν, “ ἐγενόμην δουλεύων τῷ Κυρίῳ" κοινοκοιεῖται τὰ κατορ- 

θώματα᾽ οὐδὲν αὐτοῦ ἐξαίρετον. 30 
Ἀμμωνίου. Οὐχ ὡς ἐκαινῶν ἑαυτὸν ὁ Παῦλος καταλέγει τὰς 

προσούσας αὐτῷ ἀρετάς" ἄτοπον γὰρ καὶ μάλιστα πρὸς εἰδότας 

Ι κινεῖ (οἀα., 864 οοττ. τθο. 1. 
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ψ Ἁ - ὦ “Φ 4. ὔ 

λέγειν, ἀλλ᾽ ἵνα μιμηταὶ αὐτοῦ γένωνται ἐν πᾶσι᾽ καθῶς ἐν τέλει 
Φω 9 φῳῷ ’ὕ Ά ’᾽ 4 Φ εὑ ὸ ΥΩ ΄σ 

τῆς αὐτοῦ δημηγορίας φησὶ, πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω 
Ὃ .4«Ψ 5 ’ φώ 9 [4 

κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων. 
ϑῳ φῷ ἉἍ 

Διδίύμου. ᾿Επεὶ οὐ πᾶσι συμφέρει τὰ ὑπερφνῶς καὶ βαθύ- 
“ ΌΝ ΩΝ κ καὶ ᾽ Ν 

τερα τῶν ἀληθῶν, τὰ βελτιοῦντα οἷς συμφέρει εἶπεν αὐτοὺς δὲ 5 
’ ’ ΩΝ Ὁ ὔ " 9 Ἁ ’ὔ Γ 

μάρτυρας φέρει τοῦ οὕτω πεποιηκέναι" εἰ δὲ πρεσβύτεροι τῆς 
ΟῚ ’ 4λ εν “Φ ’ὔ τὰ }] ““ Ά ’ 
Εἰκκλησίας εἰσιν ὑπὸ τοῦ Αγίον Πνεύματος ἐπισκοπεῖν τὸ ποίμνιον 
δεϊε , δὲ (δοξ εν εἰσῦ - ας, ΘῈ ΠΌΤΕ ΌΣΣ ΝΕ 

τεθειμένοι, μήτις δὲ παράδοξον ἡγείσθω ἀκούων, μὴ ἑκάστῳ πάντα 
ἌΨΙ Ά Φ ’ὔ ΩΣ ὔ 

τὰ ἀληθῆ συμφέρειν' καὶ γὰρ αὑτὴ ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος 
δῷ ᾿ Ά ’ὔ ΓΝ Α 

δίδοται τοῖς λαμβάνουσι πρὸς τὸ συμφέρον᾽ τοῦ γὰρ λαμββάνον- το 
“" φῶ ᾽ 

τος ἐλάττωσιν δηλοῖ, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ διδομένον, μὴ δυναμένου δέξα- 
λ λᾷςμῖᾷῺκβΙ 3. «ὦ 4 φὰ ὦ 

σθαι τὸ ὑπὲρ αὐτῶν ἐπι τῷ λυσιτελεῖ. 

σι [2 ΄΄ ζω [4 

Καὶ πολλῶν δακρύων καὶ πειρασμῶν, τῶν συμβαν- 
3 ΄“ 3 ξ΄ σ΄ 3 ,’ " 

τῶν μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁρᾶς ὅτι ἀλγεῖ τοῖς γινομένοις" ἐνταῦθα τς 

δὲ αὐτοῦ καὶ τὸ συμπαθὲς δοκεῖ δηλοῦν" ἔπασχε γὰρ ὑπὲρ τῶν 
ἀπολλυμένων, ὑπὲρ αὐτῶν τῶν ποιούντων᾽ ἐπεὶ ὑπὲρ τῶν εἰς αὐτὸν 

Ἀν .ο ᾽ . “Ὁ ’ “ 9 Ψ [4 καὶ ἔχαιρεν ἐκείνου γὰρ ἦν τοῦ χόρου τοῦ χαίροντος ὅτι κατηξιώ- 
θησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι" καὶ πάλιν λέγει νῦν, χαίρω 

ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν. 20 
Τοῦ αὐτοῦ εκ τοῦ πρὸς Κολοσσαξεῖσ. Εἰκότως ἐκείνοις 
“᾿ 2 ς »’ 9. “ ᾽ ’᾽ 3 Ν 3 Ἁ , ταῦτα εἶπεν, ἡνίκα ἀπὸ τῆς ᾿Εφέσου αὐτοὺς εἰς τὴν Μίλητον" 

διδασκάλοις γὰρ ἔλεγεν, ὥστε ἐκείνους μὲν καὶ τὸ συναλγεῖν 
3 ΜΗ , νΝ , , , 
ἀπαιτεῖ" τούτους δὲ τὸ κινδυνεύειν μόνον ποίαν βούλει παραβα- 

λεῖν πηγὴν τοῖς δάκρυσι τούτοις ; τὴν ποτίζουσαν τὴν γὴν ἅπα- ᾽ς 

σαν; ἀλλ᾽ οὐδὲν σον ἐρεῖς" αὕτη γὰρ ἡ τῶν δακρύων πηγὴ, ψυχὰς 

ἐπότιζεν, οὐ γῆν ἥτις ἡμῖν δεδρακυμένον ἔδειξε Παῦλον καὶ στε- 
͵ . ,3 “ “2 ». Ἁ , δ - 

νάζοντα᾽ οὐ πολλῷ βέλτιον ἦν ἰδεῖν ἢ μυρίους χοροὺς φαιδρῶς 
Ν 

ἐστεφανωμένους ; Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- Τούτοις ἄρδεται ἡ ̓Εκκλησία, 
τούτοις ψυχαὶ φωτίζονται τοὺς δάκρυσι" κἂν πῦρ ἢ» ταῦτα τὰ 30 

δάκρνα σβέσαι δύναται καὶ αἰσθητὸν καὶ σωματικόν ταῦτα τὰ 

δάκρνα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέννυσι. μνημο- 
νεύωμεν τοίνυν αὐτοῦ τῶν δακρύων, καὶ πάντων καταγελασόμεθα 

“ω ’ ὰ δ“ 3 ΄ 6 Α » δά ’ τῶν παρόντων ταῦτα ἐμακάριζεν ὁ Χριστὸς τὰ δάκρυα, λέγων, 
υυ2 
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ἐς ’ 4 δῷ ὃ Ν ᾽ φ ᾽ Ὁ 4 Ἁ μακάριοι οἱ πεινῶντες" καὶ μακάριοι οἱ κλαίοντες, ὅτι αὐτοὶ 

“ γελάσονται." 
3 “ ’ δε Ά 

240 Ὥς οὐδὲν τῶν συμφερόντων ὑπεστειλάμην, τοῦ μὴ 
σ΄ ζω ’ ΄σε- 

ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς 
Τοῦ Χρνυσοστόμου. ᾿Ενταῦθα χαρακτῆρα διδασκαλίας δείκ-- 5 

γυσι τὸ ἄφθονον, τὸ ἄοκνον᾽ καὶ “ τῶν συμφερόντων" ἦν γὰρ ἃ οὐκ 

ἔδει μαθεῖν" ὥσπερ γὰρ τὸ τινὰ κρύπτεσθαι φθόνος, οὕτως τὸ τᾶν 

λέγειν ἀνοίας" διὰ τοῦτο προσέθηκε “ τῶν συμφερόντων" οὐκ εἶπε 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐδίδαξεν. 
ἘΞ ἀνεπιγράφου. Αὕτη διδασκάλῳ πρέπουσα ἡ παρρησία" το 

οὗτος ὁ νόμος τοῖς ἐκκλησιῶν προϊσταμένοις συγγέγραπται" τοῦτο 

μὴ πράττοντας εὐθύνει παρὰ τὸ δικαστήριον ἐκεῖνο Χριστός. 
Δ ’ νν ,. ν ὃ 4 Ἰ δαί 

21 ημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους, διαμαρτυράμενος ᾿Ιουδαίοις 
ΙΝ: Ἃ ᾽ ΑἉ Ἁ ὔ 4 ὔ 

τε καὶ “Ἑλλησι τὴν εἰς τὸν Θεὸν μετάνοιαν, καὶ πίστιν 
4 4ἉἋ ὔ « ζω 9 ΄“"ὃ 

εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστον. 15 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐχὶ πρὸς ὑμᾶς μόνον" ἐνταῦθα ἡ παρρη- 

,, Ν Ω ἂ Ν 3 “ ᾽ “, ΒΘ. ’ σία καὶ ὅτι κἂν μηδὲν ὀφελῶμεν λέγειν δεῖ" τὸ γὰρ διαμαρτύ- 
ρασθαι τοῦτό ἐστιν, ὅταν πρὸς τοὺς μὴ προσέχοντας λέγωμεν" τὸ 
γὰρ διαμαρτύρασθαι ὡς ἐπὶ πολὺ τοῦτό ἐστιν. 

22 Βαὶ νῦν ἰδοὺ, δεδεμένος ἐγὼ τῷ Πνεύματι πορεύομαι :ο 
4 « ᾿ Ἃ ι 3. "“« [ ’ἤ| ᾿Ὶ 

εἰς ᾿ἱΙερουσαλῆμ, τα ἐν αὑτῇ συμβησομενὰ μοι μὴ 

εἰδὼς, 

Τοῖ αὐτοῖ. Τοῦτο διατί φησι; παρασκενάζων αὐτοὺς ἀεὶ 
ς » Ύ νὴ ’ Ν Ν ,ὔ Α δ 9Ν.2 
ἑτοίμους εἰναι πρὸς κινδύνους, καὶ τοὺς δήλους καὶ τοὺς ἀδήλους, 

καὶ πάντα τῷ Πνεύματι πείθεσθαι. 25 
- 

Ἐπ ἀνεπιγράφου. Εἰς τὸ δεδεμένος ὑποστίξαι δεῖ" ἵνα ἢ ἡ 

διάνοια αὕτη" πορεύομαι εἰς ἱΙερουσαλὴμ, προγνοὺς διὰ τοῦ Πνεύ- 

ματος τὰ ἐσόμενα, πορεύομαι δέσμιος ὧν. 
μὴ ’ ’ Ο 2 ᾽ Ν . φ 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ. Σημειωτέον ὁτε οὐ πάντα ἰσασιν οἱ προφήταιι, 

ἀλλ᾽ ὅσα ὑποβάλλει αὐτοῖς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἰδοὺ γὰρ προειπὼν 30 
ὡς προφήτης ὁ Παῦλος “ ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσι," καὶ 

ὅτι οὐκέτι ἤμελλον οἱ ἐν ᾿Εφέσῳ βλέπειν αὐτὸν, καὶ περὶ τῶν 
γενησομένων ἐν αὐτοῖς κακοκίστων καὶ αἱρετικῶν, τὸ ἕν εἶπεν 
3 Ων ,: κνκΝ 4 ’ Ν ’ νΝ ’ ἀγνοεῖν τὸ τί ἄρα ἔσται τούτων τὸ τέλος. πάντα γὰρ φανερώσας 
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δ ω Φ Κ , 9 ᾿ ’ ἔ 9} 8 οὉ Ἁ ΨΥ δῇ αὐτῷ ὃ Κύριος, ἐκεῖνο μόνον ἔκρυψεν ἀπ᾿ αὐτῷ, τὸ τὶ ἄρα ἔσται 

αὐτῷ μετὰ τὰ δεσμὰ καὶ τὰς θλίψεις" ἵνα μὴ ἐπαρθεὶς καὶ εἰδὼ Ω Μμ' τὰ ὑέσμαᾶ και τᾶς εἰς μη επκάρυεις φ 
’ 3 

ὅτι πάντα τεύξεται τούτου, διὰ ὑπεροψίας ἐκπέσῃ ἀλλ᾽ εἴασεν 

αὐτὸ ἀμφίβολον αὐτῷ τὸ Γνεῦμα᾽ ἵνα δεδιὼς τὸ τῆς σαρκὸς 
2 ,, ὦ. ω “ΨΝἦΝ΄ 6 “Ὁ 3 “9 

ἀσθενὲς, δεηθῇ τοῦ Θεοῦ ῥυσθῆναι ἐκ πειρασμῶν. .-Ν 5 

Διδύμου. Ὁ ἑνωθεὶς τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ δέδεται ἐν αὐτῷ, 
ῃ ν νΝ , 3ϑ Λ ϑ.. ος 0 ᾿ ὥστε μηδὲ κατὰ πόσον ἀποχωρίζεσθαι αὐτοῦ. ὁ οὕτω διαθέσεως 
Ν ’ , » “τητψτ:Ν , “ 9. "᾿ς 3 ᾽ ἔχων δέσμιός ἐστι Χριστοῦ, ἔχων τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ" εἰ γάρ τις 

Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, τοῦ ἔχοντος 
3.ν ’ , Ἔ)͵ 3 39 ὦ ’ δῳ ᾽ὔ αὐτο, δηλόνοτι τὸν Χριστὸν ἔχοντος ἐν αὐτῷ' τούτοις τοῖς δεσμίοις το 

συσφιγγόμενος καὶ ἐγκαλλωπιζόμενος τις γεννᾷ τοὺς παιδενομέ- 
γους ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἑαντοῦ τὲ καὶ τοῦ Εὐαγγελίον δεσμοῖς" καὶ ἔστιγε 
ἐκ τῆς γραφῆς ἐπιμαρτύρασθαι" ὡς αἱ μετουσίαι τῶν θείων τού- 

ἂν “ν . νιν κῶν , ες "1 τῶν δηλοῦνται τῷ ὀνόματι" φησὶ γὰρ ὁ Θεὸς περί τινων, ““ ἐξέτεινα 
ἐς 3 ν 4 ““ . » Η 9 “Ὁ Ἀν 3 ’ αὐτοὺς ἐν δεσμοῖς ἀγάπης ἕως ἐμοῦ" καὶ ἔν τισιν ἀντιγράφοις τς 
τῶν Ψαλμῶν φέρεται" “ τοὺς πεπεδημένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ." 

’ Ψ 3 ᾿ ὔ “ Υ͂ 4, φΦ 9 ’ ᾿ 
λεκτέον οὖν εἰς τὰ προκείμενα, ὁτι ἐτοιμὸς ὧν ὁ Αποστολος περί 

τὸ δεσμοῖς ὑποβάλλεσθαι ὑπὲρ εὐσεβείας" ἀκούσας μὴ δεῖν εἰς 

Ἱερουσαλὴμ. ἀναβῆναι, διὰ τὸ πάντως ἐκεῖ γενόμενον θλίψεσι καὶ 

δεσμοῖς ὑποβληθήσεσθαι, φησὶ, δεδεμένον τῷ Πνεύματι νῦν ἐπεί- 2ο 

γεσθαι ἐπὶ τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ,, οὐκ ἀγνοοῦντα τὰ ἐν αὐτῇ ἀπαντη- 

σόμενα᾽ ταύτης τῆς προαιρέσεως αὐτοῦ παραστατικὸν καὶ τὸ 

“ καθημέραν ἀποθνήσκω" καὶ τὸ “ ἀεὶ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνα- 
ςς ’ Ἁ , φῳ .) 9 ΦΦ ᾽ Ν  ςφ4 τὸν παραδιδόμεθα διὰ Χριστὸν [ησοῦν" εἰς Τόυτο λήψῃ τὸ ὑπὸ 

᾿ω “᾿ 3 . 

τοῦ Ὑμνῳδοῦπι λεχθὲν, τὸ ““ ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος," ἐπεὶ δυ- ας 

νατὸν ὑποστίξαντας εἰς τὸ “ δεδεμένος," ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς ἀναγνῶ- 
ν ἐς “ , , » ε , 5 ναι τὸ “τῷ {Πνεύματι πορεύομαι εἰς ἱερουσαλήμ. 

23 Π 4Ἁ ξᾧ Ἁ Π σι νἈ ΨφΦ Α Α γΊ ὃ 

λὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ “Αγιον κατὰ πολιν διαμαρ- 
ὔ 

τυρεταί μοι λέγων, 
Τοῖ Χρνυισοστόμου. Ἵνα δείξη ὅτι ἑκὼν ἀπέρχεται" ἵνα μὴ 30 

δεσμὸν ἣ ἀνάγκην νομίσῃς, φησὶν, ὅτι “ κατὰ πόλιν." Καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα----““ Δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν" ὅτι μὲν πειρασμοὶ 

οἶδα ὁποῖοι δὲ οὐκ οἶδα" ὅπερ ἣν χαλεπώτερον. 

1ὰ τὸ ὑκὸ ἴῃ ΤΩΔΙ. ΒΌΡΡΪ. ΓΘΟ. 1]. 
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Πολλὰς θλίψεις διαφόρως ὑπέμεινεν ὃ Παῦλος" καὶ τοῦτο 

δείκνυσι) λέγων ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους δευτέρᾳ ᾿Επιστολῇ" ““ εὐλό- 

“Φ,γητος ὁ Θεὸς ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάση θλίψει" ἐξηγούμενος 
δὲ τὸ ῥητὸν τοῦτο ὁ τῆς Κωνσταντίνου πόλεως Ἐπίσκοπος, ὁ ἁγιώ- 

τατος Ἰωάννης, οὕτως φησὶν, “ οὐκ εἶπεν ὁ μὴ ἐῶν ἡμᾶς θλίβεσθαι, ς 

“ς ἀλλ᾽ ἐν τῷ θλίβεσθαι παρακαλῶν" τοῦτο γὰρ καὶ τοῦ Θεοῦ τὴν 

“ς δύναμιν δείκνυσι, καὶ τῶν θλιβομένων αὔξει τὴν ὑπομονήν" ἡ γὰρ 
“ θλίψις," φησὶ, ““ τὴν ὑπομονὴν κατεργάζεται." τοῦτο καὶ ὁ προ- 

“ φήτης ἔλεγεν" “ ἐν θλίψει ἐκλάτυνάς μοι" οὐκ εἶπεν ὅτι οὐκ εἴα- 
“ὁ σάς με ἐμπεσεῖν εἰς θλίψιν οὐδ᾽ ὅτι παρήγαγε τάχεως τὴν τὸ 

“ θλίψιν, ἀλλ᾽ ὅτι μενούσης αὕτης ἐπλάτυνάς με τουτέστι πο- 
“ λὺν τὴν εὐρυχωρίαν καὶ τὴν ἄνεσιν πάρεσχες.᾽" 

Ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν. ἀλλ᾽ οὐδενὸς 
λόγου ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς 
τελειῶσαι τὸν δρόμον μου μετὰ χαρᾶς, καὶ τὴν διακο- τ5 

νίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ ἸΚυρίου ᾿Ϊησοῦ, διαμαρτύ- 

ρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἕως οὗ, φησι, τελέσω “ τὸν δρόμον μετὰ 

ἐς χα ρ ἃς" 

καὶ παιδεύοντος ἐκείνους, καὶ συμπάσχοντος τοῖς γενομένοις" οὐκ 20 
ὅτι οὐκ ἀποδυρομένου ἣν τὰ ῥήματα, ἀλλὰ μετριάζοντος 

εἶπεν ὅτι ἀλγῶμεν, ἀνάγκη δὲ φέρειν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡγοῦμαί τι" 
4“ ’ 3 .ὴ ΄ φ , 3 3.»Μω0ᾳΕ» [4 ’ , ΄. 

τοῦτο πάλιν οὐκ ἑπαίρων ἑαυτὸν, ἀλλ᾽ ἐκείνους διδάσκων διὰ τῶν 

προτέρων τὴν ταπεινοφροσύνην, διὰ δὲ τούτων, τὴν διδασκαλίαν, 
ἣ , ν 5. 347 «ΩΣ» , Ν 

τὴν παρρησίαν. Και μετ ὀλιίγα---ἰ Οὐ γὰρ ἔχὼ τιμίαν τὴν 
ἐς 9 Φ᾿ “Ἁ Ἐὦ»ύ.ὺ 3 ’ 35 ιο Ν᾿ ὃ [4 ωΔ4 5ὀορ ἐμαντοῦ ψυχὴν» να ἀναστήση αὐτῶν τὴν διανοίαν ταῦτά φησι, 15 

Α ,ὕ Ν , ᾿ ’ ει .Ἃ , ᾿ ἔρειν" διὰ καὶ πείση, μὴ μόνον μὴ φεύγειν, ἀλλὰ καὶ γενναίως φέρειν διὰ 
." εἣ 7 δ “55 δ τ λ ἐν ὃ δ . 2." τοῦτο “ δρόμον καὶ διακονίαν καλεῖ" τὸ μὲν δεικνὺς λαμπρὸν ἀπὸ 
"» ’ Α 4 23 ἐ 9. " “2 ’ τοῦ δρόμον, τὸ δὲ ὀφειλόμενον ἀπὸ τῆς διακονίας. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Τί οὖν ἀπέρχῃ, εἰ δεσμὰ καὶ θλήψεις σε 

μένει; διὰ τοῦτο αὐτὸ, ἵνα δεσμευθῶ διὰ Χριστόν" ἵνα ἀποθανῶ δὲ 30 

αὐτόν ““ οὐ γὰρ μόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν ἑτοίμως ἔχω 
«- 2 ἃ -«ς 5» 7 μ ’ ἐς »ο 35 φω “ὁ 3} 

ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἀμμωνίου. “ἵνα κατὰ κοινοῦ λάβη τις τὸ “ ποιοῦμαι" ἀντὶ τοῦ, 
οὐ προτιμῶ τὴν ζωήν μου" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄλλου τινὸς ἀντιποιοῦμαε ἐν 



25 
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τῷ νῦν βίῳ, ἢ τοῦ ἐκτελέ ἣν διακονί ; πειθαρχῇ ᾿ ᾧ, ἢ τοῦ ἐκτελέσαι; τὴν διακονίαν μου, και πειθαρχῆσαι 
“ “ ’ “9 3 ’ Ἁ Δ.» “Ὁ 4 3 ’ 

τῇ τοῦ Κυρίον βουλῇ" οὐ γίνομαι κατὰ τὸν ἰωνᾶν τὸν ἀπολιπόντα 
Α ’, “ “ Ὁ Α “- , 4 

τὴν διακονίαν τοῦ κηρύγματος, ἵνα μὴ φανῶ, φησι, ψεύστης, ἐν ᾧ 

μὴ ἀποβαίνει τὰ παρ αὐτοῦ κηρυττόμενα. οὐ προτιμῶ δόξαν 

ἀνθρώπων τῆς διακονίας, οὐ χρήματα, οὐκ ἄλλόδ τι" τοῦτο γὰρ 5 

οἶμαι σημαίνειν τὸ “ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαι." 

ξσ΄ο , φ Ψ Ἁ ’ Καὶ νῦν ἰδοὺ, ἐγὼ οἶδα, ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσω- 
’ “ ’ φ “΄᾿ 

πόν μου ὑμεῖς πάντες, ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν 
βασιλείαν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “ὥστε εἰκότως διαμαρτύρομαι ὑμῖν, ἅτε το 
,᾽ ξ΄ ἐς “ ’ 9 4. “ ΄ 7 493 μηκέτι παραγινόμενος, “ ὅτι καθαρός εἶμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων, 

καὶ τὰ ἑξῆς. 

ν᾿ ’ ςξφ “ει ΕῚ ξ΄ ᾽ ε ’ὔ σ 

Διὸ μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι κα- 
’ Νἣἅ “--“- [2 ξζ 

θαρὸς εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος παντων' 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁρᾶς πῶς φοβεῖ πεπονημένας αὐτῶν τὰς ψυχὰς, τς 
καὶ τεθλιμμένας ἐπιτρίβει" ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἦν. 

4 3 ΄ ἐς ’᾽ 3 9 ὃ Φῳ 4 ’Ὅ .᾽} 

ΕπΞ ΑΝΕΠιΡΡράφου. “ Καθαρὸς εἰμι ἀπὸ τοῦ αἰματος πάντων 

εἰ νυστάξαντες ἀποθανεῖτε ἀπὸ τοῦ φονευτοῦ τῶν ψυχῶν τὸ γὰρ 
τοῦ διδασκάλου, φησὶ, πεποίηκα, τὸ ἀπαγγεῖλαι ὑμῖν τὴν βουλὴν 

τοῦ Θεοῦ" αὕτη δέ ἐστιν ἡ βουλὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ, 20 

ὡς ὁ Κύριος εἶπεν" “ἵνα πιστεύσωσιν εἰς τὸν μονογενῆ αὐτοῦ,᾽ τὸν 
ἀποσταλέντα ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους ἡμῶν. 

3 ’ «εὖ΄ ’ 3 4 Ν “. ΄ 7 99 
Αμμωνδνῖου. “Κ Οτι καθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἰματὸς πάντων. 

καὶ ὀπίσω τοιοῦτόν τι ἐσημειωσάμην, ὅτι ὁ ψευδοδιδάσκαλος δίκην 
 ζ5}ἬῬρ,ὕ ἘΣ “Ὁ “« δ ’ Ν ὴ 9. »ν, ἐ ν ὑπέχει ὑπὲρ τῶν ψυχῶν τῶν δεχομένων τὸν λόγον αὐτοῦ" ὡς τὸ Ὡς 

2. ᾿.ο ΗΓ 5 φῳῴ.ν υ )ἝὋ ὋἪὋ᾽ ’;; δ Ὑ ες  ΄͵ ,,),,. μα αὐτῶν, ὅ ἐστιν ἡ ζωὴ ἡμῖν, ἐκχέων τὸ οὖν ““ καθαρὸς εἰμι 
“« "ῳ ’ ’ Ψ 6 ΄ 20. ἡ 

βᾶλλον τοῦτο σημαίνει" μαρτύρομιαι, ὅτι ἡ διδασκαλία μον οὐδένα 

τῆς αἰωνίου ζωῆς ἀποστερεῖ, ἀλλὰ προτέθησι καὶ οὐρανῶν βασι- 

λείαν" ὁ οὖν μὴ πειθαρχῶν μοι, ἑαντὸν αἰτιάσθω ὡς φονέα᾽ ἀθῶος 

γάρ εἰμι ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἴματος πάντων τῶν ἀκονόντων τῶν λόγων 30 
Ἁ 

καὶ μὴ πιστευόντων. 
Διδέμονυ. Ὁ ἐν τῷ διδάσκειν τοὺς ὠφελεῖσθαι δυναμένους μὴ 

“ [4 βλάπτων τινὰ αὐτῶν, καὶ ἐν τούτῳ μιμητὴς Παύλον γενόμενος, 
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ἐρεῖ καθαρὸς εἶναι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων τῶν ἀκροατῶν, σφάτ- 
τοντος δηλονότι τὸν μανθάνοντα δι ἀπάτης τοῦ διδάσκοντος" ὡς 
ἐκχεῖσθαι αὐτοῦ τὴν ζωτικὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς, αἷμα ἀλληγορι- 

κώτερον ὠνομασμένην. πρὸς τῇ προκειμένῃ φωνῇ παρρησιάζεται, ὡς 
διεστείλατο αὐτοῖς πᾶσαν τὴν τοῦ Θεοῦ βουλὴν, ἀπαγγείλας αὖ- 5 

τὴν αὐτοῖς" εἶτα ἐπεὶ καθάπαξ λεγομένη, πᾶσα ἡ τοῦ Θεοῦ βουλὴ 

. “τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ;" 
3 Ἷ ’ ᾽ὔ » ’ ᾿ ’ 3 «ᾧ ν» " 
ξειστατεον ποίαν ἔχει διάνοιαν τὸ ρΟΚΕίμενον ΔῊ ἜΟΤ Οὖν Εξει 

᾿ ὔ ΩΝ ΓΝ 9 

ἀκατάληπτος τοῖς γενητοῖς ἐστι 

πρόσκειται τὸ ἀπήγγειλα ὑμῖν, σημαίνεται, ὡς “ πᾶσαν" ἐκεινὴν 
“τὴν βουλὴν" λέγει, ἣν δυνατὸν εἰπεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἀνθρώποις" το 

συμφωνήσει γὰρ ταύτῃ τῇ νοήσει καὶ τὸ “ ἐκ μέρους γινώσκομεν" 

καὶ γὰρ αὕτη ἡ γνῶσις, ὡς πρὸς τὴν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, μερική 

ἐστιν αὐτὴ καθ᾽ ἑαντὴν, ὡς τοιαύτη οὔση καὶ πληρεστάτη οὖσα; 

δυνατὸν δὲ “πᾶσαν βουλὴν Θεοῦ" λέγεσθαι, τὴν περὶ τῆς δόσεως 

τοῦ νόμον καὶ προφητῶν καὶ τοῦ Εαγγελίον" οἴονται γὰρ πᾶσαν!ι5 

αὐτὴν ἀπαγγέλλεσθαι διδασκαλικῶς. 

3 Ν ε [4 “ ΑΛ » “" ΄σι' ,Ὶ 

47 Οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν 
Ἁ ζω. ἴο. “ 

βουλὴν τοῦ Θεοῦ ὑμῖν. 
Ν φ Α “ φ ᾽ ’ 3 “. ψ ’ δῷ 

Ἄρα ὃ μὴ λέγων ὑπεύθυνος ἐστι τοῦ αἰματος, τουτέστι τῆς 
"Ὁ λλ ’ [4 ’ 2 3 .. ἌᾺ Ν σφαγῆς" οὐδὲν τούτον φοβερώτερον. δείκνυσιν ὅτι κἀκεῖνοι ἂν μὴ 20 

Ψ φ ᾽ ’ 4 ΩΣ ΄ Ἅ φφ 4 9 ῷ 

ποιῶσιν, ὑπεύθυνοί εἰσι τοῦ αἵματος" καὶ δοκεῖ μὲν ἀπολογεῖσθαι, 
3 ’ Α ΄ 

ἐκείνους δὲ φοβεῖ. 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον, ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ὁ διδάσκαλος ἀπο- 

κρύπτων τοὺς πιστοὺς τῶν ὅσα πρὸς θεοσέβειαν ἄγει. 

ὔ [2 φ΄ιε Ὺ 4 σι ΄) 3 Φ ες “σι 

48 Προσέχετε εαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς 15 
ν [ο, δΔσ ἂν 3 “ 

τὸ Πνεῦμα το “Αγιον ἔθετο ἐπισκόπους, 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὁρᾶς δύο προσέταξεν" οὔτε γὰρ τὸ ἑτέρους κατορ- 

᾿θοῦν μόνον ἔχει κέρδος" “φοβοῦμαι γάρ, φησι, “ μήκως ἄλλοις κη- 
ἐς ,.; 32. χὸ ’ “ . » λε “3 ΩΝ 2 "᾿ ρὕξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι" οὔτε τὸ ἑαντοῦ ἐπιμελεῖσθαι ἔχει 
ὁ γὰρ τοιοῦτος φίλαυτος, καὶ τὸ ἑαυτοῦ ζητεῖ" καὶ τοῦ τὸ τάλαν- 30 

τον καταχώσαντος ἶσος ἐστίν οὐκ ἐπειδὴ προτιμοτέρα ἡ ἡμετέρα 
σωτηρία τοῦ ποιμνίου, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὅταν ἑαυτοῖς προσέχωμεν, τότε 
καὶ τὸ ποίμνιον κερδαίνομεν. ““ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο 
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’ ’ “. ’᾽ Ἁ ᾿Ξ 

ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου" ἰδοὺ καὶ ἄλλη 
2. 2 .- ’ ,. Δ 69 κ ΄ 
ἀνάγκη τοῦ Κυρίου ἐστιν ἡ ᾿Εἰκκλησίαι. 

ω͵ φῷ ᾽’᾽ ’ Ε 2 

Ὁρᾶς παρὰ τοῦ Πνεύματος τὴν χειροτονίαν ἔχετε ποιμαίνειν 
4 φ ’ “ [4 

τὴν Ἔκκλησιαν τοῦ Κυρίου. 
“Ὁ 4 φ“ ὦ Ν 7 

Ἀμμωνίου. “Ἔν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκό- 5 
ἐς .᾽ ,ὕ Υ“ ἃ 4 ἢ 4. 9 ,ὔ δὲ 

πους" σημειωτέον ὅτι οὺς ὀπίσω ἐκάλεσε πρεσβυτέρους, ὧδε 
9 ’ὔὌ ϑω. Χ 4 ᾿ Ἁ Ἁ ’ 9ΨΦ 9 

ἐπισκόπους καλεῖ" ἤτοι καὶ διὰ τὸ τοὺς πρεσβυτέρους ἀνάγκην 
Ν 3 ᾿ , ν᾿ , Α , .. 2. »ν 
ἔχειν ἐποπτεύειν τὰ τῆς ᾽Εκκλησίας λογικὰ ποίμνια" μήτὶς ἀσθε- 

“ “ ’ ᾽ ““«ΦἊἋ4Δ “ ἌἍ 3.7 , Ξ: ΄ω 

νεῖ τῇ πίστει, μήτις πεινᾷ ἢ διψᾷ, ἢ ἐλέγχον καὶ ἐπιστροφῆς 
ὃ σῳ Α ἊΣ; 2 ’ὕ ’ Ἔ [ὴ Δ...ἦ 

εἴται, κατὰ τὸ ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον ἢ καὶ ἐπι- 1ὸ 
’ Ζζ Α 4 ’ὔ ΄ 

σκόκους ὧδε τοὺς ᾿Επισκόπους λέγει. 
Δι ’ ἐς ᾽ ς ΩΝ Ἁ Α “ο  "» ᾿ 

δήμου. “ Προσέχετε ἑαντοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, καὶ 
Ά δῷ . ’ 9 9. » Ι ’ “Ὁ “ ΡΝ 

τὰ ἑξῆς" ἐπεὶ μὴ ἐκ φύσεως, ἀλλ᾽ ἐξ οἶἰκειας τῆς ἐκ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν 
9 “Ψ “Ὁ ᾽ 3 3 φλ μ᾿ ’ 

ἀρετῆς χειροτονεῖταί τις εἷς ἐπισκοπὴν ὑπὸ τοῦ Αγίον Πνεύματος, 
4 φῸὋ ᾽ὔ ᾽ ΑἾ 9 ᾿ ’ 9 

ἐκπεσεῖν - δυνατὸν τοιαύτην τάξιν ἔχοντα τινὰ, εἰ μὴ προσέχοι. εἶ τς 
᾿ δὼ δ 29. 9 ς ’ὔ Ν κι “«ᾳ 3 

γὰρ διὰ κατασκενὴν οὐσίας ὡρίζετό τις ποιμὴν εἶναι τῆς Ἔκκλη- 
, ᾿ ἣ ΎΥ ΝΣ ». δ. 42 ὃΣ μὴ κέ 

σιας, ἀμεταπτῶώτως είχεν, ἣν ἔσχεν ἀρχὴν λέγειν δὲ μκιἢ μόνον 
’ “ςᾳ {Ὁ Φ᾿ Α 3 ’ 4 . , “. ’ ὃ 

προσέχειν δεῖν ἑαντοῖς τοὺς ἐπισκόπους, ἀλλὰ καὶ τῷ ποιμνίῳ 

περιεποεήσατοῦ ὁ Σωτὴρ τῷ ἰδίῳ αἴματι' καὶ ὥσπερ ὃ ἑαυτῷ ρεεποιῆσ ΤῊΡ τῷ Ὁ αἰμα β Ἵ 
4 σφ Α 9. », 3 προσέχων, καὶ τὴν προσοῦσαν ἀρετὴν καὶ εὐσέβειαν τηρῶν, οὐκ 20 

ΩΝ Φ᾿ 4 4 ’ 

ἐκπεσεῖται, ὡς ὁρμῆσαι ἔπι τὸ λέγειν διεστραμμένα κατὰ ψευδο- 
ἮΡΙ ν᾿ , νιν» “ ᾿ » δ 
δοξίαν ἤτοι ἐριθείαν, πρὸς τὸ ἀποσπᾶν τοὺς Χριστοῦ μαθητὰς ἐπὶ 

“ 4 ΩΝ Υ͂ 9. Ψ λ φω ΄ “- 
τῷ ἑαυτὸν μιμεῖσθαι καὶ ἕπεσθαι αὐτῷ, οὕτω καὶ τῷ ποιμνίῳ δεῖ 

ἐ ΠῚ ἂ 

’ γ ’ὔ᾽ 4 3 9. ο» Ἁ ὃ 2 ’ 

προσέχειν, ἀποστρέφοντα ἀπ᾿ αὐτῶν τοὺς ψευδατποστόλους λύκους, 
Ὃ »ν» 4 Ν ’ τᾷ 2 Ν 3 ᾽ δέ 

βαρεῖς ὄντας, ζῶντας επί λύμῃ τῶν προβάτων' ἀποστρέφει δὲ τις 25 
᾽ , 4, φΦ . 

τούτους, δυνατὸς ὧν τοὺς λέοντας ἐπιστομίζειν, τῷ διαλύειν τὰς 
3 ᾿ 3. “ὦ ΄ 4 “Ὁ ᾽ὔ ᾿ Ἁ 35 "ὁ 
ἀπατηλας αντὼν διδασκαλίας" εἰς τοντὸ λήπτεον τὰ περί αὐτῶν 

3 Α 9 [4 1) ιν Ν 
εἰρημένα, ““ ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες" ἀποστρέφει δὲ τοὺς 
μμ ’ νΝ 4, “ 
οὕτω λύκους, καλὸς ὧν ποιμὴν, ὁ τεθειμένος ὑπὸ τοῦ Πνεύματος 
. “᾿ " 9 ὔ ᾿ .« “Ὁ Ν 9 ᾽ "ν 

ἐπισκοπεῖν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ μισθωτοῦ, καὶ οὐ ποιμένος ὄντος, 30 
’ 4 ὔ ΩΝ ΄ ᾿ [ ’ Ά 

φεύγοντος, ἐρχομένον τοῦ λύκον ἐπὶ τῷ σκορείσαι καὶ ἀπολέσαι 
» ’ 4ΑἉ , λῚ ,Ὶ τὰ πρόβατα μισθωτὸς δὲ καὶ οὐ ποιμήν ἐστιν, ὅτι κέρδει καὶ 

6. Φα φω φῳ ᾿] ᾿) ,, 

μισθῷ προϊστάμενος τοῦ κοινοῦ, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ συμφέρον. ἐπιστα- 

9 περὶ ἐκοιήσατο (οὐ. 

ΧχΧ 
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“ Ἃ τῷ 

τέον δὲ ὡς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ποιμένας καὶ ἐπισκόπους τίθησι τῇ 
᾿Εκκλησίᾳ, ὡς καὶ ὁ Θεὸς τίθησιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ “ πρῶτον Ἄπο- 
(ς στόλους," καὶ τὰ ἑξῆς. 

’ 4 ᾽ ἦ γοῚ γ 

Ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Ἰζυρίου, 

Ἐπ ἀνεπιντράφου. Πολλοὶ τῶν ἀνοήτων, μᾶλλον δὲ τῶν σφό- 5 
ὃρα πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀπεχθῶς διακειμένων, διαβάλλουσι τοὺς 

λέγοντας, σῶμα καὶ αἷμα Θεοῦ τὸ σωτήριον" οἷς ἀναγκαῖον αὐτὰ 
“- "ο Κ » ς» ᾿Ξ ’ δέ 3 2 ϑ ὦ. παραθεῖναι τοῦ Κυρίου τὰ ῥήματα τίνα δέ ἐστιν, ἄκουε αὑτοῦ 

᾽ ες 3 ἃ 4. ᾿ ᾽ δ᾽.» Η φ ’ 3 27»2ὰν»ν» 

λέγοντος, “ ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ πιστενων εἰς ἐμὲ ἔχει 
εε , 4 ἢ . ἢ ἡ ΛΟΩΟΝ “ -ῳῳ 383 ες 6 ΄ Φ .-ο 5» 

ζωὴν αἰωνιον᾽ ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. “οἱ πατέρες ὑμῶν, 1ο 
᾿ 3 ὃ ’ ’ ἐς 4 , ΄ 4 “««Φ3.»9ἷ}Γ5ϑΑᾳ,9 Δέόν} 

πρὸς ᾿Ιονδαίους λέγων, “ ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἀπέ- 
ἐέ θ Ξ ΖΘ ᾿ ς.ο:οῃῷ'΄΄ᾶνκν ς 3 “ 3 δῷ 4 “4 

νον οὗτός ἐστιν ὅ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς, να τις 
ἐξ 3. ὦ , Α Ἁ 2 θ ὁ , 3. ἈΝ ΛΩΝ 6 ς 5 
ἐξ αὑτοῦ φάγῃ, καὶ μὴ ἀποθάνῃ" ἐγὼ εἰμι ἃ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ εκ 

τοῦ οὐρανοῦ καταβάς" ἐάν τις φάγη ἐκ τοῦ ἐμοῦ ἄρτου, ζήσεται 
3 , ΙΝ . δὲ Υ̓ ἃ ἘΠ 4 9. ὦ ς Ζ΄ 9 - 

εἰς τὸν αἰῶνα᾽ ὁ δὲ ἄρτος ὃν ἐγὼ δώσω αὐτῷ, ἡ σάρξ μον ἐστιν τς 

ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς." Καὶ πάλιν μεθ᾽ ἕτερα----“ς Ἀμὴν, 
9." ’ ὁῤῥήσω ἽΝ ἃ ΄ δ ’ “ῳ Φω -ις..5 ΄ ἀμὴν, λέγω υμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ νἱοῦ τοῦ ἀνθρω- 

που, καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαντοῖς" ὃ 

τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώ- 
᾿ ᾽ν» ᾿ ἊΝ “,} , .» , ᾿ς κν )ῈἘ λδ " νιον κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ' ἡ γὰρ σάρξ 

9 “0 ᾿ Α ' 

μου ἀληθής ἐστι βρῶσις" καὶ τὸ αἷμα μον ἀληθής ἐστι πόσις" 

ὁ τρώγων μον τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, 

κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέ με ὃ ζῶν Πατὴρ, κἀγὼ ζῶ διὰ 
Ν , ς- ΄ »ι. οὖἣὯ. φῳρΞῦ ».). “539 ΝΝ τὸν Πατέρα, καὶ ὃ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δὲ ἐμέ." Και 

’ ες“ ’ , ΝΥ ͵ ἷ ν 9 “Ὁ 9 3.» Ἶ : πάλιν---τς Ὃ τρώγων τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. ὀρᾶς παν- 55 
“5... 3 7 " νιν φ ες , 

ταχοῦ αὐτὸν ἐσθίεσθαι λέγει, καὶ. οὐχ ἕτερα ἐν ἑτέρῳ" τούτοις 
κ “- ὃ φῷ ς ’ φ " Ν Ἢ οὖν τοῖς δεσποτικοῖς ῥήμασι πειθόμενος ὁ μαθητὴς, τὴν Εἰκκλη- 

σίαν αὐτοῦ λέγει λελυτρῶσθαι τῷ ἰδίῳ αἰματι" “ἣν γάρ φησι 
{ς “4 Φ διὸ “ “4 “Ὡ δι .ῳ᾽ 7 τ τ 

περιεποιήσατο ὃ Θεὺς διὰ τοῦ αἰματος τοῦ ἰδίον" θάρρει, οὖν ὦ 

ἄνθρωπε, τούτοις πειθόμενος τοῖς λόγοις" καὶ μηδὲν ἐνδοιάσεις 30 

ἀκούειν ὥσπερ ᾿Ιουδαῖοι, αἷμα καὶ σῶμα Θεοῦ τὸ σωτήριον, δὲ οὗ 
[δ] “ ’ Ἁ ’ὔ 4Ἀ ’ ΟῚ 3 

λυτρωϑείς νιὸς Θεοῦ γέγονας, καὶ κληρονόμιος, ἐὰν θέλης, τῆς αἰω- 

νέον ζωῆς. 

ἂ ’ Ν ΄σ- δ ΄“Ν αι 

Ην περιεποιήσατο δια τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου. 



ΧΧ. 50. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 889 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Δείκνυσι τίμιον τὸ πρᾶγμα, ὅτι οὐχ ὑπὲρ 
“Ὁ Γ᾿ ᾽ » γ0.Ν “ ’ "4 3 ’ 3 ᾿ω 

μικρῶν ὃ κίνδυνος" εἴγε οὐδὲ τοῦ ἰδίον αἵματος ἐφείσατο" ἐκεῖνος 
Ἀ σ 3 ᾿. ᾽ δ Α ὃ» Ἁ Α 2. μὲν ἵνα ἐχθροὺς καταλλάξη, καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεε" σὺ δὲ οὐδὲ 

Φίλους γινομένους ἰσχύεις κατασχεῖν. 
4 φ σ΄ Ν ᾿ Ψ ᾽ ’, 

1920 Ἔγω οἶδα ὅτι μετὰ τὴν ἀφιξίν μου, εἰσελεύσονται 5 
ὔ σε ΄“" Α ’ “ξ 

Δολύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μη φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου" καὶ 
3 ς« “ι . (ἱ ἢ ΄ Ἃν σι 
ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες δι- 

’ “3 “ Ἁ ᾿ν 2 ν 2 “ι 
ἐστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πάλιν ἄλλοθεν αὐτοὺς ἐπιστρέφει ἀπὸ τῶν ἐσο-- 
’ . αὶ Ψ ᾽; . ἔε 3 ΝΜ Φ φ ’ » Ἷ μένων ὥσπερ ὅταν λέγῃ" “οὐκ ἐστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα το 

“ καὶ σάρκα" “ ὅτι εἰσελεύσονταί," φησι, “ μετὰ τὴν ἄφιξίν 
ες ὔ ΠΩ 29) ὃ ΩΓ , Ἁ Ψ 4 93 3 ξὔ 

μον λύκοι βαρεῖς" διπλοῦν τὸ κακὸν, ὅτι τὲ αὐτὸς οὐ πάρεστιν, 
σ΄ ν»ν ἢ ἤ ον  ῆρος ἐφ, } ἢ Ν δ 
ὅτι τὲ ἕτεροι ἐπιθήσονται" τί οὖν ἀπέρχῃ εἰ τοῦτο προοῖδας ; τὸ 

Πνεῦμά με ἕλκει" καὶ “ λύκοι βαρεῖς οὐ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίον"" 

καὶ τὸ χαλεπώτερον, ἐξ ὑμῶν αὐτῶν τὸ βαρύ" ὅταν καὶ ἐμφύλιος χε 
ς » κι , Α “ . ’ὔ , : πόλεμος ἡ, Ξερισπύνδάστιν σφόδρα υἱ τρῤλγ αι. Ἐκκλησία γάρ 

᾿ φ 

ἐστι" μέγας ὁ κίνδυνος" αἰματι γὰρ αὐτὴν ἐλυτρώσατο" πολὺς ὃ 

πόλεμος καὶ διπλοῦς. 

Κτρίλλου Ἀλεβανδρείας. ἵνα μὴ ξενιζώμεθα τῶν αἱρετικῶν 

τὰ ἐκβράσματα, Πνεύματι Ἁγίῳ ἀσφαλιζόμενος ἡμᾶς ταῦτά 2ο 

φησι. 

Ἀμμωνίου. Τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν ὁ γὰρ 
“«Ὸ “ὍὋ Ἁ “Ὁ - [ω] τῶν αἱρετικῶν σκοπὸς σπουδάζει περιποιῆσαι ἑαυτοῖς λαὸν, οὐ τῷ 

Κυρίῳ: ἵνα ἑαντοῖς καυχῶνται, ἐμφερομιένον αὐτοῖς τοῦ ὀνόμα- 

τος τῶν αἱρετικῶν, ἵνα ἐξ αὐτοῦ χρηματίζωσιν' οἷον ἐκ Μάνη, ας 

Μανιχαῖοι’ ἐξ Ἀρείου, Ἀρειανο ἐκ Νεστορίου, Νεστοριανοί" 

καὶ ἄλλα αἱρέσεων εἴδη" τοῦτο προαναστέλλων αὐτὸς ὁ Παῦ- 
3 , ἝΝ, δ , . ἐλ" δ »Ν 

λος ἐπιστομίζει, καὶ μέμφεται τοὺς λέγοντας" ““ ἐγὼ μὲν εἰμι 

““ Παύλον" ἐγὼ δὲ Ἀπολλῶ' ἐγὼ δὲ Κηφᾶ"" μὴ θέλων ἐξ ὀνομα- 

σίας ἀνθρώπον δηλοῦσθαι αὐτῶν τὸ σύστημα, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ Χρι- 30 
στοῦ, Χριστιανοὺς πάντας ὀνομάζεσθαι θέλων κἂν παρὰ διαφό- 

βὼν διδασκάλων κατηχήθησαν. ὅταν οὖν οἱ πάντες ἕνα σκοπὸν 
Νν “Ὁ ΄Ὸ 

ἔχωσιν οἱ διδάσκαλοι, τὸ τὴν ἀληθῆ καταγγεῖλαι πίστιν, σβεννυ- 

Ῥ εἰς Οοα. 

ΧΧΩ 
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μένον τοῦ ἐξ ἰδικοῦ διδασκάλον χρηματίζειν τοὺς μαθητὰς, τῷ 
κοινῷ ὀνόματι καλοῦνται Χριστιανοί" εἰ δέ τι παρατρώσουσι τῶν 
τῆς Ἐκκλησίας δογμάτων οἱ καθηγηταὶ, σβεννυμένης τῆς καθολι- 

ΩΝ ’ 4," Ἁ Α “ ᾽’ 3 ΓΑ 

κῆς προσηγορίας, ἐπι τὸ ἰδικὸν τοῦ διδάξαντος ἀνάγονται ὄνομα. 
δ δ ̓ ’ σ 

41 ΔΔιὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ 5 
ς ’ ᾽ ϑ Φ Ν ’ “σι ἦΨ 

ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα 
ἕκαστον. 

Δεῖ τὸν διδάσκαλον συμπαθῆ εἶναι, καὶ ἀνενδότως διδάσκοντα 

γυκτὸς καὶ ἡμέρας. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὅρα σπάσαι ὑπερβολαί: μετὰ δακρύων το 
ν Ν νος , ὦ ὁ . 3 "ν. 5 δ 

καὶ γυκτὰ καὶ ἡμέραν καὶ ἐνὰα ἐκαστον᾽ ον γὰρ εἰ πολλοὺς εἰδὲ 

τότε ἐφίστατο, ἀλλ᾽ ἥδει καὶ ὑπὲρ μιᾶς ψνχῆς πάντα ποιεῖν 
οὕτως γοῦν αὐτοὺς συνεκρότησεν' ἀρκεῖ τὰ παρ᾽ ἐμοῦ" τριετίαν 
ΝΜ φ "Ὁ . ζ΄ Ἁ φ “Ὃ 3 ὔ 

ἐμεινα ἱκανῶς ἐστερεώθησαν, φησιν, ἱκανῶς ἐριζωθησαν. 

824 Καὶ τανῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, τῷ Θεῷ καὶ τς 
΄σ΄ο' ’ ΄ ’ 3 σι ΄σ΄οὃ' ᾽ 3 ΄σ΄ 

τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι 
ζω] ΟΦ »Ἁ“ ’ ᾽ “ ε 

καὶ δοῦναι ὑμῖν τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις 
πᾶσιν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅπερ ἐπιστέλλων ποιεῖ, τοῦτο καὶ συμ- 
’ 9. ’ 3 393.ϑ " “᾿ 3 . Ν 3 Ἁ βουλεύων" ἀπὸ παραινέσεως εἰς εὐχὴν τελευτᾷ" ἐπειδὴ γὰρ αὐτοὺς χο 

σφοδρα ἐφόβησε λέγων" “ ὅτι λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς ἐλεύσονται," 
σ΄ " 7 “ , ““-: , μώ μ ’ ἕνα μὴ καταπλήξῃ τῇ διανοίᾳ καὶ ἀπολέση, ὅρα τὴν παραμυθίαν' 

“ καὶ τὰ νῦν, φησι, “ παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ Θεῷ, ἀδελφοὶ, καὶ 
ες δ. ’ “. ’ 2-. “0... ’ “ ᾽ 39. “Ὁ, 6 τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ" τουτέστι τῇ χάριτι αὐτοῦ" ἡ 
χάρις σώζει" συνεχῶς αὐτοὺς ἀναμιμνήσκει τῆς χάριτος, σπου- ας 

δαιοτέρους ποιῶν ὡς ὀφειλέτας, καὶ πειθῶν θαρρεῖν. 

Ἀμμωνίου. Δείκνυσιν ἀφανῶς καὶ λεληθότως, ὅτι ὁ Πατὴρ 

καὶ Θεὸς, καὶ ὁ τούτου Ὑἱὸς ᾿ἸΙησοῦς, ὃ Θεὸς Λόγος ἔνεισιν οὐ 
Ν “- [4 Φ᾿ 3 9 ε “ιὉφ» ἢ Ν γὰρ εἶπε τοῖς δυναμένοις πληθυντικῶς, ἀλλ᾽ ἑνικῷ ὀνόματι τὴν 

..Ό » » , 5. , » κι Ὁ “ , 5 μοναδικὴν οὐσίαν ἀμφοτέρων ἐσήμανεν εἰπὼν “ τῷ δυναμένῳ" ὥστε 30 
κ Α ᾿ ’ὔ , Ἁ 8.) 9 9 ΝΑ ’ 

οὖν καὶ τὴν μίαν οἴδαμεν Πατρὸς καὶ Ὑἱοῦ οὐσίαν, καὶ ὅτι δύο 

εἰσὶ καὶ ὑφίστανται, οὐκ ὀνόμασι ψιλοῖς δηλούμενοι, ἀλλ᾽ ἀλη- 
θείᾳ ὑφιστάμενοι, ἐκ τῶν νῦν τῷ Παύλῳ λεγομένων εἰς καταρ- 
τισμὸν τῶν τῆς Ἀσίας ἐκκλησίων. 
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Ἁ ἃ ε κι 54. 29 ’ 3, Ἀργυρίου ἣ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδένος ἐπεθύμησα: 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τὴν ῥίζαν ἀναιρεῖ τῶν κακῶν, τὴν φιλαρ- 
ς΄, ες» , "» ςς ὃ , ,, » 1 ». Ν 

γυρίαν "“ ἀργυρίου, φησιν, ““ ἢ χρυσίου" οὐκ εἴπεν, οὐκ ἐλαβον, 
3 3 98) 4 3 ᾽ ξλἢ ’ τῷ ᾿ς λ, ἐ» ’ Νᾳ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπεθύμησα' οὐδὲ μέγα τοῦτο τὸ δὲ ἑπόμενον μέγα 
ἐς “ εΞεἑ ΚΓ. 9 . 5 “ ΄ 9) ΟΝ ἦγον ὑμεῖς ἐπίστασθε" ὅτι ταῖς χρείαις μου, καὶ τὰ ἑξῆς. 

ἜΞπ’ ἀνεπινράφου. Νόμον τίθησι τοῖς διδασκάλοις, πῶς ὀφεί- 
λουσιν οἰκονομεῖν τὰ καθ᾽ ἑαυτούς" μεγίστης γὰρ ὡς ἀληθῶς παρ- 
ρησίας τοῖς κηρύττουσι τὸ Ἐϊὐαγγέλιον, τὸ μηδενὸς τῶν ἐπιγείων 
ἡττᾶσθαι. 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι δεῖ ἀποστρέφεσθαι τὴν φιλαργυ- το 
’᾽ Α , , ᾽ “««»νΝ [᾿ 3 “ ρίαν, καὶ μηδενὸς τὸ σύνολον τῶν ἐπι γῆς ἐπιθυμεῖν. 

’ὔ , ϑ Διδέμου. Μεγίστη παρρησία καιδεύοντος κατὰ τὸ Εὐαγγέ- 
Ἁ φῶ “ “Ὃ λιον, τὸ μηδὲν τῶν συμπληρούντων πλοῦτον ἡττᾶσθαι" λέγονται 

δὲ ς ΄ ᾽ 3 "- φϑ 3 Ἁ .«“ “Ὁ ε αἱ προκείμεναι λέξεις οὐ τοῖς τυχοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς τεθεῖσιν 
3 “ ν. » 7 4 ͵ ’ὔ ΝΥ νΝ νϑΡΘᾶϑ»ὃ8Ά 
ἐπισκοπεῖν τὴν Ἐκκλησίαν. καὶ μεγιστὸς γε ἔπαινος τὸ μὴ ἐπι- 15 

θυμεῖν ἀλλοτρίον πλούτον᾽ πόρρω γὰρ πάσης ἀδικίας ἡ τοιαύτη 

πρόθεσις. 
Σ΄ κα ’ Ψ “ , ν ᾿ῳ Φ 34 Αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου, καὶ τοῖς οὖσι 

μετ᾽ ἐμοῦ, ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 
“ ’ Ιω 9. ἃ - κῃ “ 3 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “Ὅρα αὐτὸν τῷ ἔργῳ κεχρημένον οὐχ, 20 

ἁπλῶς ἀλλὰ κοπιῶντα' ὅρα πῶς ἐργάζετο μετὰ σπουδῆς ἄνθρωπος, 
νύκτα καὶ ἡμέραν διαλεγόμενος. 

Τοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῇ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ᾿Εἰπιστολῇ φησὶν, 

“ ἐργάζεσθαι ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν" ποῦ εἰσὶν οἱ ἔργον ζητοῦντες 
» , ξυω “, ) ὦ “ ’ 3 5." 

ΤΟ ἘνεΕυΜΟΤΊΙΚΟΝ 9 ορας ΦἸῶὼῶς ἀντοῖς πάσαν πρόφασιν ἀνεῖλεν εἴων, 2 δ 

ἐς κι, ν νου» Ὲ6}60 ,ὕ , Μ “- ΄ 1 
ταῖς χερσίν ὑμῶν ἄρα νηστείαν τις ἐργάζεται ταῖς χερσὶ ; ἀρὰ 

, Α ὡ ,»᾽ ν Α παννυχίδας ; ἀλλὰ χαμευνίαν οὐδεὶς τοῦτο ἂν εἴποι" ἀλλὰ περί 
ἔ 4 Α - “-: Ἃ , μά 3 Ἁ Ἃ βγου φησί τοῦ πνευματικοῦ" πνευματικὸν γὰρ οὕτως ἐστί; τὸ 
δ. 7 , Ὦ τὸν ἐργαζόμενον ἑτέροις παρέχειν" καὶ οὐδὲν ἶσον τούτου. 
Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἀληθὴς ἐλεημοσύνη τὸ ἐκ τῶν 30 

΄ φο ἰδίων κόχων διδόναι τοῖς ἐνδεέσι. 

Διδίμου. Τοῖς προισταμένοις τῆς Ἐκκλησίας λέγεται ταῦτα, 
Υ φῳῷ 

γα πρὸς τοῖς ἄλλοις μιμηταὶ τον λέγοντος κρίναντες εἶναι, λη- 

4 περιέργου Οοά. 
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ψεως χρημάτων ἀπέχονται" ἐμφαίνει γὰρ τοῦτο τὸ ἐπιφερόμενον 

ἑξῆς" τὸ “πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι δεῖ κοπιῶντας ἀντιλαμβά- 
ε “Ὄ 3 2 φ9φῳΡ̓Ν "Ὁ" “ὋὋ 4 “ ᾿ φ ’ δὲ 

γεσθαι τῶν ἀσθενούντων," ἐπικουροῦντας αντοῖς" ὑκάρξεται δὲ 
ΩΣ 9 Ά, ᾽ ς ’ δ ’᾽ ᾽ ᾽ ’ τοῦτο, εἰ διὰ μνήμης οἱ λόγοι τοῦ Κυρίον μένοιεν εἰρηκότος, 

“ μακάριον εἶναι μᾶλλον τοῦ λαμβάνειν τὸ διδόναι." ὅθεν προκρι- 5 
’ “«ᾳζφ ’ , ’ 

γέσθω τοῖς ἐπισκόποις τὸ διδόναι. 
’ ᾽ ““ [4 Ψ ΄΄Ὺ ὕω 

35 Καὶ πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ 
’ὔ ΄“ὅὄ ᾽ 

ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐκ ἔχετε εἰς ἄγνοιαν καταφυγεῖν 

“ δειξα" διὰ τῶν ἔργων, ἐς ὅγ, οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἐργάζεσθαι" Ιο 

καὶ οὐκ εἶπεν ὅτι κακὸν τὸ λαβεῖν, ἀλλὰ βέλτιον τὸ μὴ λαβεῖν. 

φ ὔ 

.“ “έ ὑχε- 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----- Τοῦτο συμπαθείας τῆς πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς" ἐπεὶ 

ἐκ τῶν ἀλλοτρίων διδόναι οὐ καλόν. 

Μνημονεύετε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐ- 
τὸς εἶπε, μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. ι5ς 

Τοῦ αἰτοῖ. Καὶ ποῦ εἶπεν; ἴσως ἀγράφως παρέδωκαν οἱ 

Ἀπόστολοι" ἣ ἐξ ὧν ἂν τις συλλογίσαιτο δῆλον" καὶ γὰρ ἔδειξε 

τὴν παρρησίαν τὴν πρὸς τοὺς κινδύνους, τὴν συμπάθειαν τὴν πρὸς 

τοὺς ἀρχομένους, τὴν διδασκαλίαν τὴν μετὰ παρρησίας, τὴν τα- 
πεινοφροσύνην, τὴν ἀκτημοσύνην τοῦτο δὲ τῆς ἀκτημοσύνης μεῖ- 20 

ζον᾽ εἰ γὰρ ἐκεῖ ““ πώλησόν σον," φησι, “ τὰ ὑπάρχοντα, εἰ θέλεις 

““ τέλειος εἶναι," ὅταν πρὸς τῷ μηδὲν λαμβάνειν, καὶ ἑτέρους τρέφη᾽ 

τί τούτον σον; εἷς βαθμὸς, ῥίψαι τὰ αὐτοῦ" δεύτερος, ἑαντῷ 

ἐπαρκεῖν" τρίτος, καὶ ἑτέροις" τέταρτος, τὸ καὶ κηρύττοντα ἐξου- 

σίαν ἔχοντα λαμβάνειν, μὴ λαμβάνειν" ὥστε πολὺ τῶν ἀκτημό- 15 
γων οὗτος βελτίων ἦν. 

46 ΚΑααὶ ταῦτα εἰπὼν, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, σὺν πᾶσι' 
προσηύξατο. 

Τοῦ αὐτοῦ. Οὐχ ἁκλῶς, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς κατανύξεως 

πολλὴ ἡ παράκλησις τὸ εἰπεῖν “ παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ Κυρίῳ." 3 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι δεῖ τὸν συνταττόμενον εὐχὴν καὶ 

γονυκλισίαν ποιεῖσθαι σὺν πᾶσι τοῖς παροῦσι; καὶ οὕτως ἀπο- 

χωρεῖν. 

τ συμκᾶσι Οοα. 
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3) ἹἹκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων᾽ καὶ ἐπιπεσόν - 
τες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου, κατεφίλουν αὐτόν. 

Τοῖ Χνυσοστόμου. Τὴν διάθεσιν δείκνυσιν ἐκ τοῦ εἰπεῖν “ ἐπὶ 
( , ’ 43 Τ Φ ’; Ἁ ’ Α 

τὸν τρᾶἄχηλον, ἄτε ὑστέρας περίπλοκὰας περιπλεκόμενοί, καὶ 

πολλὴν ἀπὸ τῆς δημηγορίας λαβόντες τὴν ἀγάπην καὶ τὸ φίλ- 5 
Τρον. 

Φ [4 ’ 3 “ 4 9. ἢ 4 

48 Ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι 

οὐκέτι μέλλουσι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμ- 
λ 39. 3 , .ΦἝἷ 8 Δ» 92 3 “- ᾿πὸν δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι 

ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾽ αὐτῶν, το 

Τοῦ Χρνυσοστόμονυ. Δείκνυσι τὴν βίαν τῷ εἰπεῖν “ ἀποσπα- 
« ,ὦ »  ϑ). 3 “ "9 ΝΣ, Φ:...2 ᾿ . ’ὕ » κ᾿ σθέντες ἀπ᾽ αὐτῶν" καὶ εἰκότως" εἰς γὰρ τὴν θάλασσαν αὐτοὺς 
λοιπὸν ἐμβῆναι οὐκ ἐνῆν. 

᾽ ; ν .ν αι ὅδ δ ρος » 
Εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν ΚΦ" τῇ δὲ ἑξῆς εἰς 

Ἃ ς ξ φιε 4 ’ [4 ΄“΄ 

“τὴν ᾿ Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα. καὶ. εὕροντες πλοῖον τ5 

3 διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. ἀναφανώ-- 
, Ν ’ ν ’ 3. } 

τες δὲ τὴν υπρον, καὶ καταλίποντες αὐτὴν εὐώνυμον, 
3 ’ 1 Ρ Α 4 ᾽ ᾽ Ρ 3 ΄ ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ κατήχθημεν εἰς Τυρον᾽ ἐκεῖσε 

,.. φ ᾿ - ᾽ , Α , 
γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιζύμενον τὸν γόμον. 

Τοῦ δλττοῦ. Τί ἐστιν “ εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ; το 

ἀντὶ τοῦ προήλθομεν' οὐδὲν ἐνδιετρήίψαμεν ἐν ἑτέροις τόποις" εἶτα 
2 γγγ “ 4 3 ’ . ές Α δ» “᾿ 

εἰς Ῥόδον" ὅρα αὑτὸν ἐκειγόμενον᾽ ““ καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπε- 
“ ρῶν εἰς Φοινίκην" ἴσως ἐκεῖνο αὐτόθι διέτριβε, διὸ μετετίθουν 
, "- 2 ς», 9 ΄, 2 , ). 49 
ἀλλαχοῦ" καὶ οὐχ εὑρίσκοντες εἰς Καισαρείαν ἀπερχόμενον ἀλλ 

εἰς Φοινίκην, ἀνῆλθον καὶ Κύπρον δὲ εἴασαν καὶ Συρίαν" τὸ γὰρ 1: 
“ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον" οὐχ ἁπλῶς εἴρηται, ἀλλ᾽ ὅτι 
ουδὲ ἐγγὺς γενέσθαι τῆς Συρίας ἔσπευδον" ἦλθεν οὖν εἰς Λυκίαν" 

. “ 
καὶ τὴν Κύπρον ἀφεὶς, εἰς Τύρον κατέπλευσεν ἐκεῖσε γὰρ τὸ 

πλοῖον ἀπεφόρτιζε τὸν γόμον. 
3 ᾽ὔ Α Ἁ ξ“-»᾿ 

4 Ανευρόντες δὲ τοὺς μαθητὰς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέ. 3. 
« ’ ἴω σ΄ 

ρᾶς ἑπτὰ" οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ Πνεύματος, 
Δ.» 

μὴ ἐπιβαίνειν. εἰς Ἱεροσόλυμα. 
Τοῦ αὐτοῦ. Εἰ τοίνυν τὸ Πνεῦμα ἐκέλευε, διατί ἀντεῖπε; 
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τουτέστι διὰ τοῦ Πνεύματος εἰδότες" οὐ γὰρ δὴ τὴν παραίνεσιν 
διὰ τοῦ Πνεύματος ἐποιοῦντο᾽ οὐ γὰρ ἁπλῶς αὐτῷ τὰ δεινὰ προῦ- 
λεγον, ἀλλ᾽ ὅτι ἀναβῆναι οὐ χρὴ, φειδόμενοι αὐτοῦ. 

5 Ὅσντε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόν-- 
τες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων δὲ ἡμᾶς πάντων σὺν ς 
γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ 

6 γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν, προσευξάμενοι ἠσπασάμεθα 
ἀλλήλους, καὶ ἀνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι τὲ ὑπέ- 

στρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 

Τοῖ αὐτοῦ. Πάλιν ἐκεῖ προσευχόμενοι διαλύονται ἀπ᾽ ἀλλή- το 
λων" “ἐξαρτίσαι,᾽ τουτέστι πληρῶσαι τὰς τεταγμένας" “ προπειι-- 

“ πόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις" ὅρα πόση ἡ καρά--- 

κλησις ἦν. 

η ἩΜμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες, ἀπὸ Τύρου κατὴν - 
τήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελ- τς 

Ἁ 3 ; « ὔ ’ Φ ᾽ “ ἴω Δ» [4 

8 φοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. τῇ δὲ ἐταύρεον 
ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν" καὶ εἰσελθόντες εἰς 

Ἅ ») ’ σὰ 3 ζω Ν » ΄σι 

τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν 
ε νιῸὃόΠΨ» ᾽ 3 δ ; 4. 9 “΄ 

θέπτα, ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. τούτῳ δὲ ἦσαν παρθένοι 

θυγατέρες τέσσαρες προφητεύουσαι. 20 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Θέα μοι πάσας τὰς ἡμέρας" μετὰ τὰ 
ἄζυμα εἰς Τρωάδα ἦλθον δι ἡμερῶν πέντε' εἶτα ἐκεῖ ἐποίησαν 
ς: Δ ς 2 ὁ δ , δώδ : Ζ , Ὗ » ἑπτὰ ἡμέρας" τὰς πάσας δώδεκα' εἶτα εἰς Ἄσσον, Μιτυλήνην, 

Τρώγιλμιον' εἶτα εἰς Κῶ, 'Ῥόδον, Πάταρα' εἰκοσὶ μίαν' εἶτα βουλη- 
θῆναι πέντε εἰς Τύρον, κς΄" ἐκεὶ ἑπτὰ, λγ΄ Πτολεμαεῖς, τριάκοντα ᾿ς 

φ ἦ 3 , , . Ξ ’ ἃ τέσσαρες" εἶτα εἰς Καισάρειαν, πλείους ἡμέρας" τότε λοιπὸν 
αὐτοὺς ἐκεῖθεν ἀνάγει ὃ προφήτης" οὕτως ἡ πεντηκοστὴ πληροῦ- 
ται" καὶ ἐκεῖ αὐτὴν ποιεῖ εἰς Καισάρειαν δὲ εἰσελθόντες παρὰ 

Φιλίππῳ, φησιν, ἐμείναμιεν" “( τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες 
4Ἁ “ 

““ παρθένοι προφητεύονσαι"" ἀλλ᾽ οὐκ αὐταὶ προλέγουσι τῷ Παύλῳ, 3ο 

καίτοι προφητεύουσαι, ἀλλ᾽ Ἄγαβος. 

Ἀμμωνίου. Ὅτι τοῦ διακόνου Φιλίππου ἦσαν αἱ θυγατέρες" 
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2 κε ΕΣ χω “᾿ ’ 7 δ ὃ -, “᾿ δὲ 
ὥστε οὖν ἐξὴν τῷ κοινωνήσαντι γάμῳ" διακονεῖν σημειῶσαι δὲ 
[μά φ φ ᾽ 3 “Ὡ ΄ ν- 

ὅτι αἱ προφητίδες αἱ θυγατέρες αὑτοῦ παρθένοι ἦσαν, καὶ ὅτι 

ἤσκουν μᾶλλον δι᾽ εὐλάβειαν τοῦτο, ὥστε καὶ προφητείας ἠξιῶ- 
. .25.. .Ν δὰ . ἡ ἢ ς σθαι" εἰ μὴ δὲ ἣν περισπούδαστον, οὐκ ἄν προσέθηκεν ὃ συγγρα- 

. 

φεὺς, ὅτι καὶ πάρθενοι ἧσαν. 5 

ΚΕΦ. Λ. 

᾿Αγάβον προφητεία περὶ τῶν συμβησομένων τῷ Παύλῳ ἐν ἱἹερουσαλήμ. 

᾿Ἐπιμένοντες δὲ ἡμέρας πλείους, κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς 
Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος" καὶ ἐλθὼν πρὸς 
δ κ“" Ὰ "» Α ’ὔ “΄ι' ’ ὔ ς ζ. 

ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας ἑαυτοῦ το 
Ἁ ’ γ Ἁ σι 4 Ἔ ’ ὔ Ν ξ΄“ 

τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας, εἴπε' τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα 
λο Ν 4“ ε » ᾽ν ε , Ψ σ ’» τὸ Ἅγιον, τὸν ἄνδρα, οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτως δή- 

ΣΧ  ε ᾿ .« 5» “ ἣν ’ 
σουσιν αὑτὸν ἐν ᾿ἱερουσαληὴμ. οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ παραδώ- 

σουσιν αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ἄγαβος, ὁ πάλαι τὸν λίμον μηνύσας 15 
ὗτ ες δ. Ν ὃ “᾿ ἷ 3 ς 4 ΄ Υ δή 2 οὗτος, ““ τὸν ἄνδρα τοῦτον οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη οὕτω δήσουσιν ἐν 
“ Ἱερουσαλὴμ» ὅπερ οἱ προφῆται ἐποίουν, καὶ ὄψει τὲ γινόμενα 
ὑπογράφοντες, ὅταν περὶ αἰχμαλωσίας ἔλεγον, ὡς ὃ Ἰεζηκιὴλ 

" . γ ,. 9 νιν οΝ . Φ ἢ “ "ΔΛ “ 
τοῦτο καὶ οὗτος ἐποίησε᾽ καὶ τὸ δὴ χαλεπόν, ὅτε εἰς χεῖρας ἐθνῶν 

’ Ψ Ἁ 2 “ , “2 9 » ἢ ᾽ παραδώσουσιν' ὅρα δὲ αὐτὸν, ὅτε τὸ Πνεῦμα οὐκ ἐκώλυεν, οὐ πει- 10 
, 3 “ “ ες: ἢ ἐ. 3 , ΄ 

θόμενον. ἐν Πτολεμαΐδι μίαν μένουσιν ἡμέραν' ἐν δὲ Καισαρείᾳ 
’ Ψ Ν Ω͂ ’ .λγ “- ’ ᾿ὴ [4 πλείους" ὅτε ἤκουσεν ὅτι μυρία δεινὰ ἔχει παθεῖν, τότε ἐπείγεται" 

οὐκ εἶπε δὲ Ἄγαβος ὅτ; Παῦλον δήσουσιν, ἵνα μὴ δόξῃ ἐκ συν- 
. ’ 3 Δ ε͵, 4 “» ς ’ κά 4.,., Ὁ . ᾿ 

κῆς λέγειν, ἀλλὰ “τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὐτη." Ορα᾿ καί 

ζώνην εἶχεν. 25 

1. ὭὩς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τὲ καὶ 
δ᾿ 2 , Ψ΄Ἂ Ἁ ᾽ὔ 4 ε ’ 

οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς ᾿ἱερουσαλημ. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Πολλοὶ, φησὶ, παρεκάλουν μὴ ἀνελθεῖν, 
" 9 .Ὰ Φ ς», ς:.ο, ἢ Α Ν 3 7 ᾽ 

καὶ οὐδὲ οὕτω ὑπήκουσεν, ὁρᾶς᾽ ἵνα γὰρ μὴ ἀκούσας νομίσης 
3 “ὍΦ 4 

ἀνάγκης εἶναι τὸ ““ δεδεμένος τῷ Πνεύματι πορεύομαι" μηδὲ 30 
3 φ- φο Ὁ φῳ 

ἀγνοοῦντα αὐτὸν ἐμπεσεῖν, διὰ τοῦτο ταῦτα προλέγεται. 

Ξ 5. δ᾽ (οά. 

ΥΥ 
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Τότε ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος, τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ 

συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν ; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον 
δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς 'ἹΙερουσαλὴμ ἑτοίμως 
»» «.«Ν ΄“χχψ 3" ἢ σι Κ ’ Ἶ “- Ὶ ιθ τ 

Ι14ἐχὼ ὑπερ Τοῦ ονοματος τοῦ Δυρίου ἴησου. μη πειῦο 
᾿ Ἁ 3 ΄΄ Φ [4 4 ’ σὰ Υ ᾿ν} 

μένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν εἰπόντες, τοῦ Κυρίου τὸ5 

θέλημα γινέσθω. 
ΩΝ “ . «᾿ 53." Τοῦ αὐτοῦ. Ἄλλοι ἔκλαιον, αὐτὸς δὲ παρεκάλει, ἀλγῶν ἐπὶ 

“ “« “Ὁ ’ τοῖς δάκρυσι τοῖς ἐκείνων “Τί ποιεῖτε γὰρ, φησι, “ κλαίοντες 
ἐς Ἁ ’ ’ Ἁ δ ,.ι3 δὲ ᾽ ω ’᾽ καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν ;" οὐδὲν αὐτοῦ φιλοστοργό- 

’ “ τερον ὅτι ἑώρα δακρύοντες ἤλγει, ὃ μὴ πάσχων ἐπὶ τοῖς οἰκεέοες το 
δῷ Ἁ Ἁ “Ὃ πειρασμοῖς" “ τὸ θέλημα," φησὶ, “ τοῦ Κυρίον γενέσθω"" ἐμὲ ἀδε- 

Φω φ᾿ φῶ “Ὃ κ 

κεῖτε τοῦτο ποιοῦντες, μὴ γὰρ ἀλγῶ ἐγώ" τότε ἐπαύσαντο, ὅτε εἶπε, 
δῳ - , 

“4 συντρίβοντές μου τὴν καρδίαν." ἐφ᾽ ὑμῖν κλαίω, φησὶν, οὐκ ἐπὶ 
“Ὁ ’ Α δ»"4ᾳ Ν 3 ’ Ν» ΩΝ γ Ξ κὰ 

τοῖς πκαθήμασιν' νπὲρ γὰρ ἐκείνων καὶ ἀποθανεῖν βούλομαι" εἶπαν, 
.,.ὃν ες 4 3 4 κα’ . Ὑ»᾽ ν ; ᾽ “ς“" μὴ δῷς ἑαντὸν εἰς τὸ θέατρον, καὶ οὐκ ἔδωκε" πολλάκις αὐτόντς 

ν ’ ’ λυ “ ἐξήγαγον καὶ ἐπείσθη" διὰ θυρίδος πάλιν ἔφυγε, καὶ νῦν ὡς εἰπεῖν 
΄ Ν “- 3 ’ , " 3 »’᾿ μυρίων παρακαλούντων, καὶ τῶν ἐν Τύρῳ, καὶ τῶν ἐν Καισαρείᾳ 

’ Α ’ , Α 3 3 ἢ " δ νΝ 
κλαιόντων, καὶ μυρία προλεγόντων δεινὰ, οὐκ ἀνέχεται" καὶ μὴν 

αὐτὰ τὰ δεινὰ προέλεγον' ἀλλὰ διὰ τοῦ Πνεύματος προέλεγον" 
,γ,ν ᾿ , “ , 3 “.ς  3ϑ.ν ς α-Ὁ οὐ τὴν παραίνεσιν διὰ τοῦ Πνεύματος ἐποιοῦντο᾽ οὐ γὰρ ἁπλῶς 20 
393. νΝ ᾿ “ . 4,2 3 “ 3 ᾿ , αὐτῷ τὰ δεινὰ προύλεγον" ἀλλ᾽ ὅτι ἀναβῆναι οὐ χρὴ» φειδόμενοι 
393. ὦ, Ὁ Ἀ Ό Υ “ Ν “Ὁ Ν . εἾ ες: »9 αὐτοῦ" ἐπειδὴ οὐκ ἰσχυσαν πεῖσαι, διὰ τοῦτο ἔκλαιον" εἶτα ἡσύς-- 

“ ’ " δ χασαν᾽ ὁρᾶς φιλοσοφίαν ὁρᾶς φιλοστοργίαν' Κυρίος, φησι, τὸ 
3 » 39 » Ἶ “ῳὋ ’ ὰ ὃ Ψ θέ κι Θ ω 3 ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιήσει συνεῖδον ὅτε θέλημα ἣν Θεοῦ" οὐ 

Δ σ ν γὰρ ἄν Παῦλος οὕτω προεθυμήθη, ὁ ἀεὶ κινδύνων προεξαρκάζων ἃς 
ἑαυτόν. 

“᾿ 2 “ , ΄ 3 ΄ ᾽ 
Τοῖ αὐτοῖ. Τί λέγεις, εἰπέ μοι, ἐκείνην τὴν ἀδαμαντίνην Ψψνυ-- 

Φ ΄ ὃ ἤ μ Ἢ ’ , ’ ᾿, χήν ; συντρίψαι δάκρνον ἴσχυσε; ναί, φησι, πρὸς πάντα γὰρ 
“ μΑ “ω 

ἀντέχω, πλὴν τῆς ἀγάπης" αὑτὴ γάρ μου περιγίνεται καὶ κρατεῖ" 
“ὦ “" ΩΝ “., ΨΚ ϑιλ 9 ’ὔ ὑδ ’ Ἂ τοῦτο τῷ Θεῷ δοκεῖ" ἄβυσσος αὐτὸν οὐ συνέτριψεν ὑδάτων, καὶ 30 

δ μικρὰ δάκρυα συνέτριψεν. 
΄ Ψ δὼ 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι δεῖ ἀποτρέπεσθαι τοὺς κωλύοντας 
δ -Ψ.- ἢ » λυ ὃ , ν΄ Ν " , 

τινὰ ποιεῖν τί γενναῖον, κἂν δακρύωσι" καὶ ὅτι τὸ τοιοῦτον δάκρυον 
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καὶ αὐτὸν τὸν Παῦλον συνέκλα, καὶ τὸ ἐρρωμένον ἢ αὐτοῦ διέλυε" 
Δ. 3 ’ ϑ ΄ ’ ζ “ ἀ.᾽ ὦ Α “᾿ - “- δι ἀποσείεται αὐτούς" τί οὖν δεῖ εἰπεῖν περὶ τῶν λοιπῶν τοῦ 

Παύλου τοῦτο εἰπόντος ;: ἁρμόζει κατὰ μητέρων ἤτοι γονέων κωλυ- 

ὄντων τοὺς ἑαυτῶν παῖδας μονάζειν. 
, ε , ΝΕ , Ν ᾿ Ν, 

Διδέήμου. “Ρητέον καὶ εἷς ταύτην τὴν διαστολὴν τοιαῦτα᾽ τί ὁ 
’ ’ κί , δδ Ω 3 ’ ἐ ὃ ν- 

με κωλύετε κλαίοντες ἢ προστίθεμαι ὁδοῦ, ἀκούσαντες ὡς δεσμᾶα 

καὶ θλίψεις με μένουσι γενόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ. ; ἰστέον οὖν ὅτι 

τῷ Πνεύματι, τῷ φανεροῦντί μοι τὰ ἀπαντησόμενά μοι, ἕπομαι, 
Ἁ “ Ἃ “Ὁ “2 καὶ τῆς ἐπὶ τὴν πόλιν πορείας ἄρχομαι" οὐκ ἀγνοῶν τὰ ἐκεῖ ἀπαν- 

τησύμενα, προεῖδον γὰρ αὐτὰ, καὶ οὐ κωλύομαι τῆς πορείας" διὸ το 
Ν ’ὔ ’ Ν δι ς ᾽ ὃ ’ ᾿ ἐς ὗν , μὴ συνθρύπτετέ μου τὴν καρδίαν ὑμετέροις δάκρυσιν ὁ οὖν εἰς 

ἀνδρείαν γνησίως παρεσκευασμένος, ὡς καὶ θανάτου αὐτοῦ κατα- 
“ ᾽ , ᾽ ᾿ Δ ἔς 9» “ 3 “«,͵΄, Κ φρονεῖν, οὐ πίπτει εἰς δειλίαν, κἂν ἡ ὁ εἰς τοῦτο ἐρεθίζων᾽ ὅσον 

Α 9» 7 4. ϑ»Ρ)γκ 7 “Ὁ “ ᾽ “ΠΣ ’ 

γὰρ ἐπ ἐκείνοις, ταραχὴ ἐγγίνεται τῷ λογισμῷ. λέγων οὖν ὁ Από- 

στολος συνθρύπτεσθαι ἑαυτοῦ τὴν καρδίαν, οὐκ ἀσθένειαν τοῦτο τς 
γ Η 

εἶπεν, ἀλλ᾽ ὅσον ἧκεν εἰς ἐκείνους πικρῶς κλαίοντας" εἰ μὴ ἄρα 
γ ΩΝ ω εἴποι τις, ὅτι ὥσπερ τὰ μικρὰ τῶν ἁμαρτημάτων δοκεῖ μεγάλα 
ἷ .ς )΄ } ὃ Ἁ , Υ͂ Ν άθ “ ὃ ς εἰναι ἁγίῳ ἀνὸρι προσόντα, οὕτω τὴν προσπάθειαν τῶνδε, ὡς με- 

’ “ “Ὁ γάλην σύνθρυψιν καρδίας τῆς ἑαυτοῦ εἶπεν. 
Ν } ν .- » “ ᾽ 4 3 ’ 

15 Μετ α δὲ Τας ἡμέρας Ταυτὰς ἐπισκευάασαμεέενοι ἀνεβαίι- 20 

« ᾽ 

νομεν εἰς Ιεροσόλυμα. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “" Επισκενασάμενοι"" τουτέστι τὰ πρὸς 
Ν 

τὴν ὁδοιπορίαν λαβόντες" ὅτε δὲ ἤκουσεν ὅτι μυρία δεινὰ ἔχει πα- 
θ “ ’ 9 ’ ὸ 9 8. Ν ’ ς φ Ἁ 3 3 εἰν, τότε ἐπαίρεται" οὐκ ἐπι τοὺς κινδύνους ῥίπτων ἑαυτὸν, ἀλλ 
φ ’ .Ἅ 

Ἰγούμενος τοῦ Πνεύματος εἶναι τὸ πρόσταγμα. 25 
“ΚΞ Ὶ φο ΄»Ὁ" 3 Ἁ ’ ἣν 

1᾿ι6 ΣΣυνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν 
ς“-. κΚ' 2, 9 “. ᾽ . ’ 
ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθῶμεν, Μίνασωνι τινὶ Κυπρίῳ, 
9ϑ ’ » 

ἀρχαίῳ μαθητῇ. 
“Ὁ “. “Ὃ , ’ 

Τοῦ αὐτοῦ. Δείκνυσι πολὺν τοῦ κηρύγματος τὸν χρόνον λοι- 
Ν 2 " δ. πον, ὅθεν μοι δοκεῖ πολλὰ ἔτη ἐπιτέμνειν ἐν ταῖς πράξεσιν οὗτος" 30 
λ ᾿ ᾿ " , νι ΝΟ Α ϑ ν. 2 9 τὰ κατεπείγοντα λέγων" Κυρίος, φησι, τὸ ἀρεστὸν αὐτὸς ἐνώπιον 
39. ὦ ὦ 3 , Φ, αὑτοῦ ποιήσει" συνεῖδον γὰρ ὅτι θέλημα Θεοῦ ἦν οὐ γὰρ ἂν 

Ε ἐρρωμενὲς (οά, 

ΥΥ2 
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Παῦλος οὕτω προεθυμήθη, ὁ ἀεὶ κινδύνων ἐξαρπάσας ἑαντόν. οὐκ 

ἐβούλοντο βαρῆσαι τὴν Ἐκκλησίαν, ὄντος ἑτέρον τοῦ ξενίζοντος 

αὐτούς" οὐδὲ ἀξίωμα ἀτήτουν ς μα ἀπήτουν. 

17 Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱἱεροσόλυμα, ἀσμένως ἀπε- 

δέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Τὸ λοιπὸν εἰρήνης ἦν μετὰ τὰ πράγματα 

2.ϑ»ϑ0} ’ 3 "4 “ 

ἐν ᾿Ιουδαίοις" οὐχ, ουτως πόλεμος ἦν. 
ἴω] λ » ’ φ ὔ ε “" Ἁ ε ἴω Ἅ .} ’ 

ι8 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει ὁ Παῦλος συν ἡμῖν πρὸς ᾿Ιακω- 
19 βον, πάντες τὲ παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. καὶ ἄσπα- 

᾽ [ἢ Α ἣ “ ἃ αὶ ἡ Φ 3 ’ 
σάμενος αὐτους, ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἐνὶ ἕκαστον ὧν ἐποίησεν 
ε Ἁ ᾽ ζω ν Α ζω 2 ᾽ σι 

ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 

Τοῦ αὐτοῦ. Οὗτος ᾿Επίσκοπος ἦν τῶν Ἱἱεροσολύμων᾽ καὶ πρὸ 
, δ “" ᾿ ᾿ ἢ δ ἊΝ “. 3» τούτου πρὸς τοῦτον πέμπεται" οὗτος ἦν ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου" ἀνὴρ 

, . ,“. «-.}. ἡ. ες ΜΝ 3) ν -ζν ε-» 
μέγας καὶ θαυμαστός" “ εἰσήει ὁ Παῦλος, φησι, “ συν ἡμῖν. 
2 ννΝ “ ᾿ , φ ᾽ ὰ Υ᾽ 3 ῳ ὦ 

ὅρα τὸ ἄτυφον σχῆμα" καὶ οἱ πρεσβύτεροι" πάλιν αὐτοῖς τὰ τῶν 
3 “Ὁ ΩΝ 3 “Ὁ Ν 3 Ά “ δῷ ᾽ ἐθνῶν διηγεῖται" οὐ κενοδοξῶν, μὴ γένοιτο ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ θέλων 
τὴν φιλανθρωπίαν ἐνδείξασθαι, καὶ πολλῆς αὐτοὺς ἐμπλῆσαι 

χαρᾶς. 

Αμμωνίον. Διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ" ἀντὶ τοῦ τῆς κηρύξεως 

τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου. 
Τοῦ αἰτοῦ. Οὐκ ἐκεῖνον ἐπήνουν, οὐδὲ ἐθαύμαζον οὕτω γὰρ 

διηγήσατο ὡς ἀνατιθέμενος τῷ Θεῷ. 

ΚΕΦ. ΛΑ. 

Παραίνεσις ᾿Ιακώβου πρὸς Παῦλον, περὶ τοῦ μὴ δοκεῖν κωλύειν ᾿Εβραίους 

περιτέμνεσθαι. 

2. Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Θεόν" 

Τοῦ Χρυισοστόμου. Ὅρα καὶ αὐτοὶ μεθ᾽ ὅσης ὑποστολῇς" οὐχ 

ὡς ̓ Επίσκοπος αὐθεντικῶς διαλέγεται" ἀλλ᾽ αὐτὸν παραλαμβάνουσι 

κοινωνὸν τῆς γνώμης, ὡσανεὶ εὐθέως ἀπὸ προοιμίων ἀπολογούμενοι 

ἀεὶ, ὅτι οὐκ ἐβουλόμεθα" ὁρᾶς τοῦ πράγματος τὴν ἀνάγκην. 

Εἶπόν τε αὐτῷ, θεωρεῖς, ἀδελφὲ, πόσαι μυριάδες εἰ- 
σὶν ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις τῶν πεπιστευκότων" 

τ Οοα. ἕνα. 
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Τοῖ αὐτοῖ. Αὗται οἱ μυρίαδες, ἐκ τῶν βοησάντων ““ τὸ αἷμα 
-ςς "5 .,κ“»“4,᾿,»)»,) ὁ ο ν᾿ ἢ δ). 393 δ ὦ ϑι «ὉΥΥ͂Ψ ς 

αὐτοῦ εφ ἡμᾶς και ἐπί τὰ τέκνα ἡμῶν, νπήρχον' ἀλλ᾽ ὅμως ὁ 

φιλάνθρωπος τοσαύτῃ μανίᾳ χρησαμένων, καὶ καθ᾿ ἑαντῶν καὶ 

κατὰ τῶν παίδων, οὐδ ἐπ᾿ αὐτῶν τὴν ψῆφον ἐκύρωσεν" ἀλλὰ καὶ 
2 »Σ ω Ν7ὔ 3 ’᾽ 3) Ἁ ’ Ἁ ᾽ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξ ἐκείνων ἐδέξατο τοὺς μετανοήσαντας καὶ πιστεύ- κα 

Ἁ ’ ἢ 8. 2 3 -“ Α Ἁ Ἁ τῳ 3 9 

σαντας, καὶ μυρίων ἠξίωσεν ἀγαθῶν καὶ γὰρ καὶ Παῦλος ἐξ αὐ- 

τῶν ἦν. 
Ἁ ’ Ν δ ι ’ «ε ΄ 4 

21 ΚΚαὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσι. κατηχή- 
Ἁ ᾿, -΄ ΡΨ 3 ὔ ’ 8 ΆΑ . 

θησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτε ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωὺῦ- 
“ Ἁ δ. ᾿ »ὕ ’ 9 ἤ 2 Ἁ 

σεως τοὺς κατὰ τὰ ἐθνη. πάντας ᾿Ιουδαίους, λέγων μὴ το 
ὔ β 4ἉἋἫ Α ͵ 4 σξσι “ 

περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπα- 
“- ’ “" ΄σ ζω [4 

22 τεῖν. τί οὖν ἐστί; πάντως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν" ἀκού- 
᾿ [4 δ. ἢ 

σονται γὰρ ὅτι ἐληλυθας. 

Τοῖ αὐτοῦ. Δύο αἰτίαι, καὶ τὸ πλῆθος καὶ ἡ γνώμη" οὔτε γὰρ 
4 3ς7 κ᾿ “ Ψ Υ 3 ν Ἁ Ν ἤ 

εἰ ὀλίγοι ἦσαν καταφρονῆσαι ἔχει; οὔτε εἰ πολλοί, καὶ μὴ πάντη 15 

τοῦ νόμον ἀντεῖχον τὸ περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι" εἶτα καὶ τρίτη 
,᾽. )͵, ἐς χ τ ᾿ ͵ ᾽» ν᾽ ἐς ν ὦ. Ψ αἰτία “ καὶ οὗτοι πάντες κατηχήθησαν, φησι, ““ περὶ σοῦ, ὅτι 

« ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωῦσέως"" καὶ τὰ ἑξῆς" οὐκ εἶπεν 

ἤκουσαν, ἀλλ᾽ οὕτως ἐπίστευσαν καὶ ἐδιδάχθησαν. 
ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ἐκ ΤΗ͂Σ πρὸΣ ἢ ΜΙΣΑΗ͂Λ ΚΟΥΒΙΚΟΥΛΑ͂ΡΙΟΝ ἘΠῚ- 20 

στολῆς. Οὕτως καὶ οἱ Ἀπόστολοι καὶ τοῦ Σωτῆρος ἱεροὶ μαθηταὶ, 
Α μὴ σῷ ᾽ 9 ἃ ᾿ 2 Ά [4 9 τοὺς ἐκ περιτομῆς μεθιστάντας ἐπὶ τὴν εὐαγγελικὴν πολιτείαν, ἐξ 

ἀρχῆς αὐτοῖς κατὰ τὸν νόμον Μωσέως περιτέμνεσθαι συνεχώρη- 
,. 5 , . , 3 Α δέ τ ᾿ σαν ἵνα μόνον τὸ πιστεύειν εἰς Χριστὸν παραδέξωνται" καὶ λοιπὸν 

αὐτοὶ δι ἑαυτῶν ἐμφορηθέντες τῆς ἐν Πνεύματι λατρείας καὶ Ἃς 
4 “Ὃ “ » ᾿ Ἁ 4 Ἁ 4 εὐαγγελικῆς τελειότητος, τὰ μικρὰ καὶ σκιώδη καὶ νομμκὰ παρα- 

τηρήματα διαπτύσωσι" καὶ τὴν σαρκικὴν περιτομὴν ἀτιμάσωσι, 

τὸ τὰς ψυχὰς περιτέμνεσθαι τῆς κακίας ἀνταλλαξάμενοι. 
“ “ σ ’ 

23 Τοῦτο οὖν ποιῆσον, ὅ σοι λέγομεν' 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὡς συμβουλεύοντες φασὶν, οὐχ ὡς ἐπι- 30 

᾿ . 59Δ ᾿ 2. λ σ 3 7 Ν 7 τάττοντες" ὅθεν πείθουσιν αὐτὸν, ὅτι οἰκονομία καὶ συγκατάβασις 

ἦν οὐκ ἄρα ἐγκυπὴ τοῦ κηρύγματος τοῦτο ἦν᾽ ὅπου γε καὶ αὐτοὶ 
ἰωΩ Ὕ Ξ Ρ “Ὡς ἐνομοθέτουν ἐκείνοις τὰ τοιαῦτα' οὐκ ἄρα ἐγκαλεῖ Πέτρῳ ἀπλῶς 

Ὁ πρὸς οἴῃ. Οοά. 
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Υ͂ Α 4 “ 3 ’ 32." “ ’ 3 «ὦ “- , ὅπερ γὰρ ἐνταῦθα εκοίησεν αὐτὸς, τοῦτο Πέτρος ἐκεῖ σεγῶν καὶ 
φ “χ 9 ΩΣ Α δὅ ᾿ . 3 4 ς΄ "Ἁν4 3 Ἁ ν ᾿ 

ἱστῶν αὐτοῦ τὸ δόγμα' καὶ οὐκ εἰπε τί γὰρ οὐ χρὴ τοὺς κατὰ 

τὰ ἔθνη διδάσκειν οὐκ ἀρκεῖ τὸ μὴ κηρύξαι ἐκεῖ, ἀλλ᾽ ἔδει καὶ 

πλέον τι, ποιῆσαι νόμον. 
5 4 ΦῸ “- 4 ’ 9.ϑ Ψ 9» 6 

Εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυ- 5 
ὅπᾳ ’ ΝΥ ὔ Ἁ σ΄ 

λ4 τῶν᾽ τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι συν αὑτοῖς, 

Ἀμμωνίου. Οἱ ἐν “ἱεροσολύμοις πιστεύσαντες ἀπὸ ᾿Ιουδαίων 

τὰ ἔθη τὰ νομικὰ ἤθελον Υ͂ φυλάττειν. 
ΓΕ Ν Α } ’ “ 4 ,’ " 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Εὔργῳ τὴν ἀπολογίαν ποιῆσαι μὴ λόγῳ 
«ς« ΄ 39 δ κέ ν “ ͵ .ῳ΄᾽᾿Ὁ{5 2 

ἕνα ξυρίσωνται.,᾽" φησὶ, ““ καὶ γνῶσι πάντες, ὅτε ὧν κατήχηνται το 

“ς χερὶ σοῦ, οὐδέν ἐστιν" οὐκ εἶπον ὅτι διδάσκεις, ἀλλ᾽ ἐκ περιουσίας, 

ὅτι καὶ αὐτὸς φυλάττεις" οὐ γὰρ μόνον τοῦτο ἦν τὸ σκουδαζόμενον, 
2, νφτ, , 39 νΝ ΄ Δι »»"» “ ἦΟΡώῸΤΎΨ ᾿Ὶ] Ν 

εἰ μὴ ἑτέρους διδάσκει, ἀλλὰ τί ; καὶ αὐτὸς τηρεῖ" τί οὖν ἂν τὰ 

ἔθνη μάθωσι; βλάψω αὐτούς φησι, πῶς, ὅπον καὶ ἡμεῖς οἱ τῶν 
Α “ " “χερὶ δὲ τῶν πεπι-ὖ Ιουδαίων διδάσκαλοι ἐκέμψαμεν πρὸς αὐτούς 

“ στευκότων,᾽" φησὶν, ““ ἐθνῶν, ἡμεῖς ἐκεστείλαμεν, κρίναντες μηδὲν 

“« τοιοῦτον τηρεῖν αὐτοὺς, εἰ μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς, τὸ εἰδωλόθυ- 

“τον καὶ τὸ αἷμα, καὶ τὸ πνικτὸν καὶ πορνείαν" ἐνταῦθα ἐντρεπτι- 
“, ΚΚ, 3 ’ ς ϑω 3 ’ ’ 3 ΄ κῶς" ὥσπερ ἐκείνοις ἡμεῖς ἐπετάξαμεν, καίτοι ᾿Ιουδαίους κηρύτ- 

τοντες᾽ οὕτω καί σὺ τοῖς ἔθνεσι κηρύττων σύμπραξον ἡμῖν ὅρα 20 
τὸν Παῦλον οὐ λέγει" καὶ μὴν δύναμαι Τιμόθεον παραγαγεῖν, ὃν 
περιέτεμον' καὶ μὴν δύναμαι πεῖσαι τῷ λόγῳ ἀλλ᾽ ἐπείσθη αὐ- 
τοῖς" καὶ πάντα ἐποίησεν, καὶ γὰρ οὕτως συνέφερεν' οὐ γὰρ ἦν 
ἶσον εἰς ἀπολογίαν καταστῆσαι, καὶ οὐδενὸς εἶδότος ποιῆσαι ταῦτα" 
3 ἢ Ὄ “ “ 

ἀγύποπτος ἦν τῷ καὶ δαπανᾶσθα; ταῦτα. 25 
[4 3. 3 3 “ [-4 [4 

Καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἵνα ξυρήσωνται τὴν κε- 
Ἁ 

φαλὴην, 

Θεοδωορέτον Κέρου. Τουτέστι τὰς ὑπὲρ αὐτῶν προσφερο- 
’ Ά Ἁ ’ ’ Α ’ σ ᾽ Α, φ μένας κατὰ τὸν νόμον θυσίας" σὺ πάρασχε ἵνα λύσῃς τὴν ὑπο- 

ψίαν. 40 

Κ ᾿ ’ 4 μ4 4 Φ 4 Ἁ αἱ γνώσωνται πάντες, ὅτι περὶ ὧν κατήχηνται περὶ 
σι 3947 2 Α “ σοῦ, οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς, φυλάσ - 

Χ καὶ ἱστῶν ΒΌΡΡ]. ΓΘΟ. τι, ἴῃ τηϑΙς. Υ ἤθελλω Οοά. 
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Α ’ ΄“ ζω. 4 δι 

λέσων τὸν νόμον. περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς 
δ ι ἴω Ν 

ἐπεστείλαμεν, κρίναντες μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτοὺς, 
ν᾿ ’ ἤ 

εἰ μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ αἷμα 

καὶ" πνικτὸν καὶ πορνείαν. 
Τοῦ αὐτοῦ. Πολλὰ τῆς ἐπαγγελίας τὰ εἴδη οἱ μὲν γὰρς 

ϑυσίας ἐπηγγέλλοντο, οἱ δὲ χρήματα, οἱ δὲ ἑαυτούς" οἱ δὲ ῥητὸν 
ἀριθμὸν ἡμερῶν μὴ πιεῖν οἶνον, μὴ κείρασθαι τὴν κεφαλήν" τοιοῦ- 

νιν .ν . 3." Ν “5ἷ;ἼὟὙΈ"λ"ν"ννοΟοἽἍ., ς τοι ἦσαν καὶ οὗτοι οἱ ἄνδρες" εὐχὴν δὲ καλεῖ τὴν ὑπόσχεσιν αἱ 
Ἁ , ὲ " ἃ ὅτ δ δύ γὰρ τρίχες νεκρώσεως σύμβολον" νεκραὶ γὰρ αὗται, καὶ ὀδύνης 

αἴσθησιν οὐ δεχόμεναι" τοῦτό φησι καὶ ὃ Ἀπόστολος" “ζῶ δὲ το 
“ς οὐκέτι ἐγώ." 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Συγκατάβασις τὸ πρᾶγμα ἐστί’ μὴ φο- 
βηθεὶς οὐ πρότερον παραινοῦσιν αὐτῷ, ἕως τοῦ εἰπεῖν τὴν οἰκονο- 

᾽ “« Ἁ ’ Ἁ ,,.»"ὔἢ, ε Ν ΩΝ 

μίαν πρῶτον καὶ τὸ κέρδος" καὶ τὸ ἐν ᾿Ιἱεροσολύμοις δὲ τοῦτο 

ποιεῖν φορητόν᾽ ποιῆσον τοῦτο ἐνταῦθα' ἵνα ἐξῇ σοι ἔξω ποιεῖν τς 
9. ςο.'οὖς 3." ,., Ὁ »ν ες ,..), ὦ , 3 » ἐκεῖνο" εἰκὸς γὰρ ἣν αὐτοὺς ἡμέρας τινὰς ἐκεῖ διατρίβειν ἐν τῷ 
ἱερῷ. 

’ “ . Α Ν ἮΝ 3 ’ὔ 

26 Τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ 
ες. ν κ᾿ ’ Α ; 

ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἀγνισθεὶς, εἰσῇει εἰς τὸ ἱερὸν. 

Τοῦ αὐτοῦ. ᾿Ε᾽ γένετο δὲ ταῦτα, οὐ τῆς γνώμης αὐτοῦ μετα- 20 

βαλλομένης, ἐπεὶ κακία τὸ πρᾶγμα ἦν ἀλλὰ τῆς ἀγάπης συγ- 
᾽’ ᾿ “4 Ἁ Ν ἮΝ ᾽ τῷ "“ ’ . 

καταβαινούσης" ἴνα γὰρ τοὺς ὄντας ἀληθῶς ταῦτα μεταστήησῃ 
3,.,7 Ν “ 3 ) “ις,᾿, 53 , ΄ ,.ν 5 ὃ ἐγίνετο δὲ ταῦτα οὐκ ἀληθῶς" ἐπιδεικνύμενος μόνον οὐκ ἐκ δια- 
γοίας αὐτὰ πράττων οὕτως ἔχούσης" πῶς γὰρ ὃ καὶ ἑτέρους μετα- 
θεῖναι σπεύδων, καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα ποιῶν, ἵνα ἄλλους ποιοῦντας 25 
με ’ “ω 2. ἢ Ε λ 7 δ 57 
ἐλευθερώσῃ τῆς ΤΑΞΕΙΝΟΤΉΤΟΣ ἘΚΕΙΗΣ ἢ Και ἘΦΛΊΡΕ: Βαὶ ἐξύρατο, 

καὶ πάντα τὰ Ἰουδαϊκὰ ἐπετέλεσεν ἔνθα μὲν γὰρ οὐκ ἐβλάπτετο 

τὸ Ἐαγγέλιον, πάντων ἦν ταπεινότερος" ἔνθα δὲ ἐκ τῆς τακεινο- 

φροσύνης ἑώρα τινὰς ἀδικουμένους, οὐκέτι κέχρηται τῷ αὐτῷ πλε- 

ὑνεκτήματι" τοῦτο γὰρ λοιπὸν οὐκ ἦν ταπεινοφρονεῖν, ἀλλὰ λυ- 30 
μαίνεσθαι καὶ διαφθείρειν τοὺς μαθητευομένους. 

3 φω Αμμωνίου. Ἔθος μᾶλλον ἦν τοὺς ἔχοντας εὐχὴν κείρασθαι 
Α ὁῸ, ων 

τὴν κεφαλὴν μετὰ τὸ ἀἁγνισθῆναι, καὶ οὕτως ἐπὶ ζ΄ ἡμέρας ποιεῖν 

Σ καὶ οὔ. Οοὐ. 
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προσφορὰν ὑπὲρ ἑαυτῶν τοιοῦτόν τι ἐποίησεν Ἀκύλας καὶ Πρί- 
σκιλλα' ὡς δῆλον εἶναι, ὅτι ὡς θεοσεβοῦντες ἀπκεκείροντο τὴν 

κόμην καλῶς οὖν καὶ νῦν οἱ εὐλαβεῖς κείρονται" δεῖ δὲ καὶ 
[ἐ “, 23 “. Ἀ θ Φ᾿ δὲ "“. ς ᾽ “ " ᾽] [ υδ . ἣ 

ἁγνισμοῦ" ἐν τοῖς Ἀριθμοῖς δὲ κεῖται ὁ νόμος οὗτος" [ουδαϊκὸν 

οὖν τὸ ἔθος. 5 
“- ζἷζ - » ἉἉ 4 “- Α ’ὔ᾽ 9 “ῸὋ 4 [4 

Τοῦτό ἐστι τὸ ἐν Τῇ πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολῇ εἰρημένον" 
ἐε 3 [4 Ψ«Φ 3.39 ’ Φ 3 ΩΝ ΄ 9 ᾽ »ὔἤ - 

ἐγενόμην τοῖς Ιουδαίους ὡς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα ᾿Ιουδαίους κερδήσω 
έε «,{ν»Νλ ’ φ εν" ’ὔ 4 .Ὶ εν ’ ’ ὰ  ω 

τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω᾽ τοῖς 
ἐς 9ἅ ’ φ ΑΥ̓ [χά δή 9. ἢ .᾽) συ ΑἉ φ , ὃ ἀνόμοις ὡς ἄνομος, ἕνα κερδήσω ἀνόμους" ταῦτα τὰ ῥητὰ δια- 

λαμβάνων ᾿Ισίδωρος ὁ ΠΠηλουσιώτης ἐν τῇ χλζ΄ Ἐπιστολῇ᾽ λέγει 
Φ0Ὸ5ῸΘῸΘῸ ̓ ς ἐς". ἢ ᾿κ Ἶ[ουδαί . Ἰουδαῖος. ὅτε ἐν τῷ ἱερῶ ἥσννί 

οὕτως" ““ ἐγένετο τοῖς ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ὅτε ἐν τῷ ἱερῷ γγγνί-- 
“ἐ σατο καὶ ἔθυσε' καὶ περιτεμὼν Τιμόθεον ᾿Ιουδαίοις πέπομφε δε- 
ςς 2 ΝΥ ΩΣ ᾿ ΝῚ 3 “᾿ς 4 .] Ψ 

δάσκαλον, διὰ περιτομῆς τὴν περιτομὴν ἀναιρῶν" διὸ οὐκ εἶπεν 

“ς Ἰουδαῖος, ἀλλ᾽ ὡς Ἰουδαῖος" τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, ὅτε Αθηναίοες 

“ δημηγορῶν, οὐκ ἀπὸ προφητῶν οὐδὲ ἀπὸ τοῦ νόμου διελέχθη, ἀλλὰ 

“ ἀπὸ βώμον τὴν παραίνεσιν ἐποιήσατο ἀπὸ τῶν οἰκείων αὐτοὺς 

“ἐ χειρούμενος δογμάτων᾽ διὸ οὐκ εἶπεν ἄνομος, ἀλλ᾽ ὡς ἄνομος." 
Ἁ 1 ἤ [οὶ ε -Ὦὦ “4}5λσλἀε 

Διαγγελλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνι- 
δ᾿ Ψ 4 2 ἣ Α Ό,΄ ΄- 

σμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνος ἑκάστου αὐτῶν ἡ 
[4 

προσφορα. 20 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “ Διαγγέλλων᾽" τουτέστι καταγγέλλων" 

αὐτὸς ἦν ὁ δῆλον ἑαυτὸν ποιῶν. 

ΚΕΦ. ΛΒ. 

Περὶ τῆς ἐν '᾿Ιερουσαλὴμ κατὰ τοῦ Παῦλον κινηθείσης ἀταξίας" ὅπως τε αὖ- 

τὸν ὁ χιλίαρχος τοῦ πλήθους ἐξαιρεῖται. Ἂς 

μή ο 

[1 ων 

Α νι εἐέ », σι 

4) Ὥς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συμπληροῦσθαι, θεα-- 
΄ » 3 “ΚΝς- φ΄ν ε 3. ΝΑ ΄ 3 ’ 3 ΄ 

σάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, οἱ ἀπὸ τῆς Ασίας ᾿Ιουδαῖοε 
᾽ ’᾽ Α Ν Α4( 9 ΄ 33 9 25" . 

συνέχεαν παντα τον ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾿ αὑτὸν τὰς 
΄“ [4 

αϑ χεῖρας, κράζοντες, 
Τοῦ αὐτοῦ, “Οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας ᾿Ιουδαῖοι"" μάλιστα γὰρ ἐκε - 30 

ςζ ’ 2." ἢ ’᾽ ᾿ Ν 459 γοις συγχρονίζει, ““ θεασάμενοι αὐτὸν συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον" 

ὅρα οἰκονομίαν γενομένην, μετὰ τὸ πεισθῆναι τοὺς ᾿Ιουδαίους, τότε 
ἐπιτίθενται ἐκεῖνοι, ἵνα κἀκεῖνοι συνεπιτίθωνται. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα τὸ ἦθος αὐτῶν πανταχοῦ ταραχῶδες" 
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καὶ ἁπλῶς βοώντων ἐν τῷ μέσῳ, ὥστινος δυσθηράτου καὶ δυσχειρώ- 

του ταῖς ἐκείνων ἐμπεσόντος χερσίν. 
Υ͂ δ΄ ϑὼ ὔ 

Ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται, βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ὃ ἄνθρω- 
Ν “- “᾿ ἴο. σ΄ 

πος ὃ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τού- 
’ ΄ , τοῦ πάντας πανταχῆ διδασκων" 5 

Τοῦ αἰτοῦ. Μάλιστα αὐτοὺς ἐθορύβει ὁ ναὸς καὶ ὃ νόμος" 
καὶ οὐδὲν ἐνεκάλεσε τοῖς Αποστόλοις ὁ Παῦλος, ὅτι αὐτοὶ αἴτιοι 

γεγόνασιν αὐτῷ. 
ΝΥ , ’ λε Ά Ἐτι τὲ καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ κε- 

’ ᾿ Ω͂ ’ ΄σ΄ι ψ Ὶ 

20 ΚΟΙΡΩΡΨΡΏΚΕ ΤΟῸΡ αγίον ΤΟΙ͂ΤΟΡ ΤΟΥΤΟΡ. σαν γὰρ Τροέεω-ἴο 
’ Α 2 ’ 3 ζω ,’ Ἁ 3 ῃ“- 

ρακότες Τροόφιμον τὸν ᾿Ἑφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, 
ἂ 5 7 Υ͂ 9 δε Ἁ 9. 9 ε σι 

ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. 
Τοῦ αἰτοῦ. Εἶτα καὶ ἡ κατηγορία μείζων ἀπὸ τῶν παρόντων" 

“ἔτι δὲ," φησὶ, “καὶ “Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ 
ἐ [4 8." Ἁ Ν ἘΝ: “Ὁ -. 9 9 ᾽ κεκοινώνηκε" καὶ μὴν καὶ ἐπι τοῦ Χριστοῦ ἀνέβησαν προσκυνή- τ5 
σοντες" ἀλλὰ τοὺς οὐκ ἀνελομένους προσκυνῆσαι φασίν. 

3 ὔ δ ε ’ [2 ’᾽ Α ξ“ 

82) ᾿Εκιψήθη τὲ ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ 
- , - ᾽ φς ᾿ ἊΝ 

λαοῦ" καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου, εἷλκον αὐτὸν ἔξω 
“-- σι Ρ τοῦ ἱεροῦ" καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 
Τοῦ αὐτοῦ. Ἐ βούλοντο γὰρ αὐτὸν ἀνελεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἔξω λο 

κ᾿ φῳ φφο 

εἰλκον ὥστε μετὰ πλείονος ἀδείας τοῦτο ποιῆσαι. 
Ἁ Ἁ ἴω ζω 

381 Ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις τῷ χιλι- 
΄ κι ’ Ψ φΦ ’ ε ἤ ἃ 

32 αρχῳ τῆς σπείρης, ὁτι ὁλη συγκέχυται ἱερουσαλημ᾽ ὃς 
3 Σ «“ι δ ᾿ ’ κε ’ 

ἐξ αὐτῆς παραλαβὼν τοὺς στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχους, 
, ᾽ 3. 3 ᾽ φ ε Δ 5 ἢ Ἁ ’ Ν κατεδραμεν ἐπ᾿ αὐτοὺς. οἱ δε, ἰδοντες τὸν χιλίαρχον καὶ 15 

Ν , ’ ’ Ἁ σι τοὺς στρατιώτας, ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον. 

Τοῦ δίτοξ. Οὐκέτι νόμων ἐδέοντο οὐδὲ δικαστηρίων' ἀλλ᾽ 
ΝΥ 3." Σ τ ᾿ ἔτυπτον αὐτὸν δὶ ὅλου. 

Ἔν δὲ τῷ μεταξὺ στάσις κατειλήφει τις τὴν πόλιν καὶ ὁ δῆ- 

μὸς ἦν θορύβῳ πολλῷ, Ιουδαίων ταραττόντων τὸ κοινόν δεινὸν γὰρ 39 
᾿ νι ε κ Ν Α , ΄ Σ καὶ βαρὺ ἡγήσαντο κατήγορον ἔχειν τὸν πάλαι προστάτην καὶ 

κοινωνὸν τῆς μανίας αὐτῶν' καὶ κτείνειν αὐτὸν ἔσπευδον. 

ἃ ϑοτγρίιπ) ογαῖ κεκοινώνηκε, 866 τες. π). οοττ. οἱ ἀδαϊὶ κεκοίνωκε. 
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33 Τύτε ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέ- 
λευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσίν καὶ ἐπυνθάνετο τίς εἴη, 

34 καὶ τί ἐστι πεποιηκώς. ἄλλοι δὲ ἄλλό τι ἐπεφώνουν ἐν 

τῷ ὄχλφ᾽ μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν 

θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν. 95 

45 ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς, συνέβη βαστά- 

ἕσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιώτων διὰ τὴν βίαν τοῦ 
ὄχλου. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Παραμυθούμενος τὸν θύμον τοῦ δήμου. 

46 ᾿Ηκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ, κράζοντες, αἶρε το 

αὐτόν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τί ἐστιν “ 

παρ ἡμῖν λέγονσι κατὰ τὴν Ῥωμαϊκὴν συνήθειαν, ἐν τοῖς σἔγνοις 

αὐτὸν ἔμβαλε, αἷρε αὐτόν ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτὸν μὴ διαφύγῃ. 

Τοῦ αἴτοῖ, Ἵπεός ἐστιν ἀναβάτην φέρων, ἡ κραυγὴ δὲ τὴν τς 

Ἴ “ς » »"» ΄ ἃ 
αίρε ἄντον ς τόοντεστιν Ὁ 

2. σ΄ νν Ν ᾿ ν. 2 , 
ὀργήν συμπόδισον τὸν ἵππον, καὶ κατέστρεψας τὸν ἀναβάτην. 

Ἀμμωνίου, Ἔθος τοῖς Ιουδαίοις ταύτην λέγειν τὴν φωνὴν 
4 “Ὃ ’ 5 φ Α Α θω ὔ .ο έε αἷ, γ) » 9.3} ΕῚ ᾿, 

κατα τῶν δικαίων ὡς Καί Κατὰ τὸν Κυριον βε αυτον ἀντί 

τοῦ, ἔπαρον αὐτὸν ἐκ τῶν ζώντων. 

32 Μέλλων δὲ εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦ- 10 
4 δ΄“ φ ΄“ ἕ 

λος, εἶπε τῷ χιλιάρχῳ, εἰ ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρός σε; 
4 48 ὁ δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις ; οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ Αἰ- 

γύπτιος, ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ 
δὴ Ἁ 4 Ἁ ἢ Ἁ [2 ΄“- 

ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους τῶν σι- 

καρίων ; 25 
Τοῦ Χρισοστόμου. Ὅρα μεθ᾽ ὅσης συστολῆς διαλέγεται ὃ 

" “ὁ εἰ ἔξεστί μοι εἰπεῖν τι πρός σε; ὃ δὲ 
“ ἔφη, ᾿Ελληνιστὶ γινώσκεις ; οὐκ ἄρα συ εἶ ὃ Αἰγύπτιος ;" ἄν- 
Παῦλος τῷ χιλιάρχῳ 

ὕρωπος γάρ τις νεωτεροποιὸς γέγονε καὶ στασιαστὴς καὶ ἀκατεὼν 
καὶ γόης" καὶ προσεδόκησε ὁ διάβολος συσκιάζειν διὰ τούτου, 30 

καὶ κοινωνοὺς ποιεῖν τῶν ἐκείνους προσηκόντων καὶ τὸν Χριστὸν 

καὶ τοὺς ᾿Αποστόλους" ἀλλ᾽ οὐδὲν ἴσχυσεν ἀλλὰ τί ; λαμπροτέρα 

γέγονεν ἡ ἀληθεία᾽ οὐδὲν παραβλαβεῖσα τοῖς τοῦ διαβόλον μη- 



Χ ΧΙ, 20. ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. ϑδδ 

χανήμασιν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον λάμψασα' εἰ μὲν γὰρ μὴ ἧσαν 
ἴ κ, ν ἦτ 3 Νὴ , μὰ 3 , . “΄ δὲ 

γόητες, εἶτα καὶ οὗτοι ἐκράτουν, τάχα ἄν τις ἐπελάβετο" ὅτε δὲ 
, 9 λ.»"» ’ “4ζ1Ὀ," 5 , , «4 Ἁ [ ,’ 

καὶ αὑτοι ἐφάνησαν, τοῦτό ἐστι τὸ θαυμαστὸν, να καὶ οἱ δόκιμοι 
΄ ’ὔ Ν ’ 9 δῷ ςὠ μά «4 ᾽ 4 φανεροί, φησι, γένωνται" μὴ τοίνυν ἀλγῶμεν ὅταν αἱρεσίς ἐστιν, 

ὅπου καὶ ψευδόχριστοι "" καὶ τῷ Χριστῷ ἐπιθέσθαι ἠθέλησαν, καὶ 5 
Α ΄ - Ν “ “ ’ 3 3. ς 942 

πρὸ τοῦτον καὶ μετὰ τοῦτος, ὥστε συσκιάσαι ἀλλ ἡ αλήθεια 
’ Α ’ 3 ν “ λάμπει, καὶ δήλη ἐστι πανταχοῦ. 
Ὠριγένους. Παρὰ Ἰουδαίοις τρεῖς αἱρέσεις γενικαί Φαρι- 

σαϊοι" Σαδδουκαῖοι" ᾿Ε σσηνοί" οὗτοι τὸν βίον σεμνότερον ἀσκοῦσι, 

φιλάλληλοι ὄντες, καὶ ἐγκρατεῖς" διὸ καὶ ᾿Ἔ σσηνοὶ προσαγορεύ- το 
Η͂ Ψ ς. 4 3 Ὶ ὔ ,»; Ν 

ονται, ἤγουν ὅσιοι" ἄλλοι δὲ αὐτοὺς σικαρίους ἐκάλεσαν, ἤγουν 
ζηλωτάς. 

ἸΙοσήπονυ. Σικάριοι λέγονται λησταὶ, ξίφεσι ' διαχρώμενοι, 
παραπλησίοις μὲν τὸ μέγεθος τοῖς τῶν Περσῶν ἀκινάκαις, ἐπι- 

᾽ὔ Α δ. ’ “ «λλὲε . ,’ ’ ’ὔ καμπέσι δὲ καὶ ὁμοίαις ταῖς ὑπὸ Ῥωμαίων σίκαις καλουμέναις" τς 
7, ἢ Ἁ , ’ ε ’ Ν 

ἀφ᾽ ὧν και τὴν προσηγορίαν οἱ ληστεύοντες ἔλαβον. 
4 , ἴο. Ν»ν Α “- 

39 Ἐϊπε δε ὁ Παῦλος, ἐγὼ ἄνθρωπος μὲν εἰμὶ ᾿Ιουδαῖος, 
Α “" ᾽ὔ ᾽ 

Ταρσεὺυς, τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης" 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα αὐτὸν ὅταν πρὸς τοὺς ἔξω διαλέγηται, 
καραιτούμενον καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν νόμων κεχρῆσθαι βοηθήμασιν' ἐν- λο 
ταῦθα αὐτὸν ἀπὸ τῆς πόλεως ἐντρέπει, καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν οὕτως 

΄ εε ’ 3 ’ 3 ’ ς ’ὔ “ ’ 

φησί" ““ δημοσίᾳ ἀκατακρίτους ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας 
εεΥ 3  .3 δ , Ύ -«- δ ὁ 5 9 39 ἔβαλον εἰς φυλακήν ἐπειδὴ γὰρ εἶπε, “ σὺ εἰ ὁ Αἰγύπτιος ; 
εὐθέως αὐτὸν ταύτης ἀπήγαγε τῆς ὑποψίας" εἶτα ἵνα μὴ νομισθῇ 

ΛΟ Υ ϑ ο Ζ Α , Α 4 ΝΟ 2 ᾿ τὸ ἔθνος ᾿Ιουδαῖος, λέγει τὴν θρησκείαν καὶ γὰρ καὶ ἀλλαχοῦ, ας 
Υ̓ φ Ἁ ΄ “- Υ̓͂ ᾿ ἀ ἢ 5 , ὧν 3 9 ἔννομον ἑαυτὸν Χριστοῦ καλεῖ" τὶ δὴ τοῦτὸ ἐστι; τὶ οὖν οὐκ ρ- 

γήσατο ; μὴ γένοιτο" Ιουδαῖος γὰρ ἦν καὶ Χριστιανὸς, ὅσα ἔδει 

φυλάττων᾽ ἐπεὶ καὶ τῷ θείῳ νόμῳ μάλιστα πάντων αὐτὸς ἐπεί. 

θετο ὁ τῷ Χριστῷ πιστεύων καὶ πρὸς Πέτρον διαλεγόμενος φη- 
" ἐε "ὃ “ [ή 3 --ἷ φὀ 33 σίν, “ ἡμεῖς φύσει ᾿Ιουδαῖοι. 40 
Ἀμμωνίου. “" Ἄνθρωπος μέν εἰμι ̓ Ιουδαῖος"" φύσει γὰρ ̓ Ιουδαῖοι 

3 Α 2 4 ε 3 ξ΄ Α 3 ΦὋ ’ μ4 

ἐσμεν οἱ Χριστιανοί, ὡς ἐξομολογούμενοι τὴν ἀληθὴ πίστιν ὅπερ 

σημαίνει τὸ ᾿Ιούδας ὄνομα. 

« ψευδόχρηστοι (σά. ἃ ξίφει Οοἀ. 
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Δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν 
σ΄ ζ΄ Ἁ σι 

4ολαόν. ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν 

2 

΄“-" φ΄ι “- ΄ Ἷ ΄“"- 

ἀναβάθμων, κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ᾽ πολλῆς δὲ σιγῆς 
“σι ΄ »’ 

γενομένης, προσεφώνησε τῇ Ἕβραϊδι διαλέκτῳ, λέγων, 
Τοῖ Χρυσοστόμου, Καὶ τοῦτο τεκμήριον ὅτι οὐ ψεύδεται" 5 

ἦ᾽ , ,. » “΄ . 5΄ .ν 3» ͵ . 3 εἴγε πάντας ἐπήγετο μάρτυρας᾽ ὅρα δὲ αὑτὸν πάλιν μετὰ ἐκε- 

εἰκείας διαλεγόμενον" τοῦτο τεκμήριον πάλιν τοῦ μηδένος εἶναι 
ὑπεύθυνον, τὸ οὕτως ἕτοιμον εἶναι πρὸς ἀπολογίαν, καὶ βούλεσθα: 

εἰς λόγον καταστῆναι τῷ δήμῳ τῶν ᾿Ιουδαίων. ὅρα τεταγμένον ἄν-- 

ὃρα' ὅρα οἰκονομίαν" εἰ μὴ ὃ χιλίαρχος ἦλθεν, εἰ μὴ ἔδησεν, οὐκ το 
Δ ἈΝ 2 , ν. 2 .ΌΌΨ» ἃ , .. » ἄν ἐδεήθη λόγον πρὸς ἀπολογίαν οὐκ ἂν τοιαύτης ἀπήλαυσε 

“Ἄ«ς (ς ε Ὰ 2} Ἁ ές 4 Ν ᾿ ’ .3 4 3238" “Ὁ 

σιγῆς ἐστὼς, φησιν, “ἐπὶ τῶν ἀναβάθμων᾽ καὶ ἀπὸ τοῦ 

τόπου πολλὴ ἡ εὐκολία, τὸ καὶ ὑψηλὸν ὄντα δημηγορεῖν καὶ δεδε- 
᾽ ὸ ’ ᾽ } “ ᾽’ Ἀ 2η ἢ ’ “ μένον τί τούτον ἶσον τοῦ θεάματος, δυσὶν ἀλύσεσι δεδεμένον ἰδεῖν 

Παῦλον δημηγοροῦντα ; πῶς οὐκ ἐταράχθη ; πῶς οὐ συνεχύθη; ις 

πῶς τοσοῦτον δῆμον ἐκπεπολεμωμιένον ὁρῶν, τοῦ ἄρχοντος ἐφεστῶ- 
τος ; πρότερον ἀπέστησεν αὐτοὺς ταῦ θυμοῦ" εἶτα ὅρα πῶς φρονί- 

Ψ 3 “ Ἁ ε ’ 9 “ 8 ΄ “ῸὋ Ιν 
μως, ὅπερ ἐν τῇ πρὸς Εἰβραίους ᾿Κὰπιστολῇ ἐποίησε, τοῦτο καὶ 

ἐνταῦθα" πρῶτον τῇ συγγενείᾳ τῆς φωνῆς αὐτοὺς ἐκισκᾶται" εἶτα 

αὐτῷ τῷ ἡμέρῳ᾽ ““ προσεφώνησε γάρ, φησι, “ τῇ Ἕ βραΐδι δια- 20. 

“ λέκτῳ." β 
ἐ 

Ἐ Παύλου κατάστασις περὶ ἑαυτοῦ καὶ τῆς εἰς ᾿ΑπόστολονὉ αὐτοῦ κλήσεως. 
4 

Ανδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα καὶ κολακείας ἀπηλλαγμένον τὸν 

“ νι ΝΣ .Ι ΚΝ . Ἐν Ὁ , 3... 7 ᾿ 
λόγον, καὶ τὸ ἐπιεικὲς ἔχοντα᾽ οὐ γὰρ εἶπε, δεσπόται, οὐδὲ κύριοι, χς 

ἀλλ᾽ “ ἀδελφοὶ," ὃ μάλιστα ἐπόθουν" ὅτι οὐκ ἀλλότριος ὑμῶν ἐγώ 
Α “ 

“ἐ ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες" τοῦτο φησιν, οὐδὲ καθ᾿ ὑμῶν, 

τιμῆς, ἐκεῖνο γνησιότητος. 

Ἀκούσατέ μου’ τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας. ἀκού- 
σαντες δὲ ὅτι τῇ Ἕβραϊδι διαλέκτῳ προσεφώνησεν αὐὖ-3. 
τοῖς, μᾶλλον πάρεσχον ἡσυχίαν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁρᾶς πῶς αὐτοὺς εἷλε τὸ ὁμοιόφωνον᾽ εἶχον γάρ 

τινα αἰδῶ πρὸς τὴν γλῶτταν ἐκείνην. 

Ὁ δὶς (οὐά. Ν.Ο, 6δἱ Οοἱβ]. ἀποστολὴν (ἴουπι. 
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Καί φησιν, ἐγὼ εἰμι ἀνὴρ ᾿Ιουδαῖος, γεγενημένος ἐν 
Ταρσῷ τῆς ἹΚιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ, 

“ω 4 -φ αὖ Φ᾿ φΦο ’ κά ’ 

ΤΟΥ αττοῖ. Ὅρα πὼς προοδοποιεῖ τῷ λόγῳ οὕτως ἀρχόμενος" 

“ ἐγὼ μέν εἰμι, φησὶν, “ ἀνὴρ Ἰουδαῖος, ὃ μάλιστα πάντων ς 
3 « 9 
ἀκοῦσαι ἠβούλοντο. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἵἵνα μὴ" πάλιν νομίσωσι τὸ ἔθνος ἀλλὸ., τὴν θρη- 
’ 4“ 292 ε 3 θ ᾽ὔ δὲ 2 “ῸὋ ἴλε ᾽ . Α σκείαν ἐπήγαγεν, ““ ἀνατεθραμμένον δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ" τὴν 

Ν 4 ω ’ ᾿ Ν Ά ν ’᾽ ΄ .: πολλὴν αὐτοῦ δείκνυσι σπουδὴν τὴν περὶ τὴν λατρείαν' ὅπουγε καὶ 

πατρίδα τηλικαύτην ἀφεὶς τοσοῦτον ἀφεστῶσαν, ἐνταῦθα εἴλετο το 
 ῸὋ Ἁ Ἁ ’ὔ μά “ῸὍὋ Ν “ “2 ,’ “ 

τραφῆναι διὰ τὸν νόμον ὅρα πῶς ἄνωθεν προσεῖχε τῷ νόμῳ" ταῦτα 

δὲ οὐ πρὸς ἐκείνους ἀπολογούμενος λέγει μόνον, ἀλλὰ δεικνὺς ὅτι 

οὐκ ἀνθρωπίνῳ σκοπῷ πρὸς τὸ κήρυγμα ἤχθη, ἀλλὰ θείᾳ δυνάμει" 
»,΄΄΄ν ἃ σ ἢ 52 2 ͵ . Σ᾽ ν “ 

οὐ γὰρ ἂν οὕτω πεπαιδευμένος ἀθρόον μετέστη" εἰ μὲν ἦν τις τῶν 

πολλῶν, εἰκὸς ἦν τοῦτο ὑποπτεῦσαι" εἰ δὲ τῶν μάλιστα πάντωνις 
’ὔ ς Α ΦὋ ὔ 9 φ φῳ᾿ Φ9.»λᾺ Α 9 “Ὸ 

κατεχομένων ὑπὸ τοῦ νόμον, οὐκ ἦν ἁπλῶς εἰκὸς, καὶ οὐδεμιᾶς 

ἀνάγκης ἰσχυρᾶς οὔσης, μεταθέσθαι αὐτόν. 
Ἁ ᾽ ’ [4 Ν Παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλου, πεπαιδευμένος κατὰ 

᾽ [ἢ ζω ῆῇ ’ Ἁ ς [4 σι 

ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ 
ἃ Ά ’ Κ᾿ 9 4 ’ 

Θεοῦ, καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον" 10 

Τοῖ αἰτοῦ. Οὐχ ἁπλῶς εἶπε παρὰ Γαμαλιῆλον, ἀλλὰ “παρὰ 
-ςς ν κὸ ας" τὸ , . δρεί ᾿ ν Ὁ Ν τοὺς πόδας") τὴν καρτερίαν, τὴν προσεδρείαν, τὴν σπουδὴν τὴν 

 ΞΕΕῚ 3 ΄ " δ Ἁ  , ὃ δῶ ὃ ᾽ 
περὶ τὴν ἀκρόασιν, τὴν πολλὴν πρὸς τὸν ἄνδρα αἰδῶ δεικνύς. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐχ ἁπλῶς ““νόμου," ἀλλὰ “τοῦ πατρῴου" 
δείκνυσιν ὅτι ἄνωθεν τοιοῦτος ἦν, καὶ οὐχ ἁπλῶς εἰδὼς τὸν νόμον ἃς 

φ 4 δῳ Ἁ 4 »"ς4“ 3 ’ ’ 323.»ϑΝΜμ 5» [4 Α Μ ταῦτα δὲ δοκεῖ μὲν ὑπὲρ ἐκείνων λέγεσθαι, κατ᾽ ἐκείνων δὲ ἦν 
Ν Ἁ Ὰ 4 3 ὦ ’᾽ ζ Ε δε ΝΝ 4 “ Ἁ [4 

εἶγε καὶ εἰδὼς αὐτὸν εἴασε" τί οὖν εἰ ἥδεις μὲν ἀκριβῶς τὸν νόμον, 

οὐκ ἐκδικεῖς δέ: οὐ φιλεῖς δέ; ““ ζηλωτής" φησιν οὐχ ἁπλῶς. 

Ἐπειδὴ μεγάλα περὶ ἑαυτοῦ ἐγκώμια εἶκε, κοινοποιεῖ τὸν λόγον 
,»ὔ δέ Ν , ς » , 9) ᾿ ὸ ῇ ἌΝ 9 
ἐπάγων, ““ καθὼς πάντες ὑμεῖς σήμερον, καὶ δείκνυσιν αὐτοὺς οὐχ, 30 

ἀκλῶς ἀνθρωπίνῳ σκόπῳ ποιοῦντας, ἀλλὰ ζήλῳ θείῳ, χαρισάμενος 
53.ϑ. ὦ ᾿ , νν διά ᾿ ᾿ , ἈΆν αὑτρῖς καὶ προκαταλαμβάνων τὴν διάνοιαν καὶ κατάρχων ἐν οἷς 

βλάβος οὐδὲν ἦν. 

6 μὴ οἱ. Οοἀὰ. ἀ ἀλλὰ (οά. 
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4 ὋὋςς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων 

5 καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὴν ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὡς 

καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι, καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον" 
παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς, 

εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας 5 
δεδεμένους εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν. 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Πόθεν τοῦτο; μάρτυρας παράγει αὐτὸν τὸν 
ἀρχιερέα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους" λέγει μὲν, “ ζηλωτὴς ὑπάρχων 
“« καθὼς ὑμεῖς," δείκνυσι δὲ διὰ τῶν ἔργων, ὅτι ὑπὲρ αὐτοὺς ἣν' 

οὐ γὰρ δὴ περιέμενον, φησὶν, ὥστε συλλαβεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς το 

ἱερέας διήγειρον, καὶ ἀποδημίας ἐστελλόμην᾽ οὐδὲ μέχρι ἀνδρῶν 
ἐχώρουν καθάπερ ὑμεῖς, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν, δεσμεύων καὶ εἰς 
δεσμωτήρια ἐμβάλλων" ἀναμφισβήτητος ἡ μαρτυρία" ἀναπολῦ- 
γητα τὰ τῶν ᾿[ουδαίων' ὅρα πόσους ἐπάγει μάρτυρας" τὸ πρεσ- ᾿ 

βυτέριον, τὸν ἀρχιερέα, τοὺς ἐν τῇ πόλει" ὅρα αὐτοῦ τὴν ἀπολο- τ5 
γίαν, οὐ δειλίας οὖσαν, ἀλλὰ διδασκαλίας μᾶλλον καὶ κατηχή- 
σεως" εἰ γὰρ μὴ λίθοι ἦσαν οἱ ἀκούοντες, προσεῖχον ἂν τοῖς λεγο- 

μένοις" μέχρι γὰρ τούτου μάρτυρας εἶχε" τὰ δὲ λοιπὰ ἁμάρτυρα. 
Καὶ πάλι»---Περὶ τῆς προτέρας αὐτοῦ σπουδῆς διηγήσασθαι βου- Ὁ 

λόμενος, μάρτυρας αὐτοὺς καλεῖ τῶν γενομένων ὅτι μὲν γὰρ κατ- 10 
ηξίωσεν ὃ τοῦ Θεοῦ μονογενὴς Υἱὸς καλέσαι με ἐκ τῶν οὐρανῶν, 
ὑμεῖς οὐκ ἴστε καὶ γὰρ μέχρις ὑμῶν ἡ σφοδρότης ἡ ἐμὴ διε- 

ὃ ὅθη. 

Τοΐῖ αἰτοῦ. Μάλιστα μὲν οὖν καὶ ταῦτα ἀξιόπκιστα ἔδει εἶναι 
ἀπὸ τῶν προλαβόντων οὐ γὰρ ἄν μετεστράφη" τί οὖν εἰ κομ-ς 
πάζει φησί; διατί τοσοῦτον ἐξαίφνης ἔρριψε ζῆλον ; εἰπέ μοι, 

τιμὴν προσδοκῶν; καὶ μὴν τἀναντία ὑπέμεινεν ἀλλ᾽ ἄνεσιν; 
οὐδὲ τοῦτο ἀλλά τι ἕτερον; ἀλλ᾽ οὐδὲν ἀπὸ λογισμῶν εὑρεῖν 

δυνατόν' ταῦτα τοίνυν ἀφεὶς αὐτοῖς συλλέγειν, τὰ πράγματα διη- 
γεῖται. 40 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “ἵνα γὰρ μὴ νομίσῃς ὅτι θυμοῦ ἦν τὸ 
πρᾶγμα, δείκνυσιν ὅτι ζήλῳ τὸ πᾶν ἐποίει, εἰ καὶ μὴ κατ᾽ ἐπί- 
γνωσιν᾽ οὐκ ἀπὸ κενοδοξίας οὐδὲ ὑπὸ ἔχθρας ἐκδιώκων, ἀλλὰ “ ζη- 

“ὁ λωτὴς ὑπάρχων" τῶν πατρικῶν μον παραδόσεων φησίν. 
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6 Ἔνγνετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζων τῇ Δαμασκῷ, 
ζω φ΄΄ὰ ’ὔ 

περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι 
“ 4 Ν 

ἡ φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ: ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος, καὶ ἤκουσα 
σὰς Ἁ Ἁ ’ ’ 

φωνῆς λεγούσης μοι; Σαοὺλ, Σαοὺλ, τί με διώκεις ; 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα πόση ὑπερβολὴ τοῦ φωτός" τί οὖν εἰ κομ- 5 

πάζει ; φησὶν, οἱ συνόντες μαρτυροῦσιν, οἱ χειραγωγοῦντες, οἱ τὸ 
φῶς θεασάμενοι" ἑτέρωθι δὲ φησὶ, “ τὴν μὲν φωνὴν ἀκούοντες, μη- 
“ δένα δὲ θεωροῦντες." οὐκ εἶπεν, ὅτ; τὸ φῶς οὐκ ἔβλεπον, ἀλλὰ 

ἢ , “Ἄς » 7 . σιν», . ὅν.» μηδένα τουτέστι λαλοῦντα᾽ εἰκότως δὲ τοῦτο ἐγένετο᾽ αὐτὸν γὰρ 
ἔδει τῆς φωνῆς καταξιωθῆναι ἐκείνης" εἰ μὲν γὰρ ἤκουσαν κἀκεῖ- το 

» ΔΆ » .. . ιν ς , Γἦ , γοὶ, οὐκ ἄν τοσοῦτον ἐγένετο" ἐπειδὴ γὰρ οἱ παχύτεροι ὄψει τεί- 
θονται μᾶλλον, τὸ φῶς εἶδον ἐκεῖνοι, καὶ ἔμφοβοι γίνονται" ἐπεὶ 

δὼ λ - 3 Α ᾿ “᾿ “ 3 Ν Ψ “ Η οὐδὲ περὶ αὐτοὺς τὸ φῶς τοσοῦτον εἰργάσατο ὅσον περὶ τοῦτον 
Ἁ ,, 49 4 “ὋὋ 4, 4 Ἂ Ν φῷ 9 “, 

καὶ γὰρ ἐπήρωσεν αὐτοῦ τὰς ὄψεις" διὰ τῶν εἰς τοῦτον συμβαι- 
νόντων κἀκείνοις ἔδωκεν ἀναβλέψαι, εἴγε ἤθελον ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τς 

ἐκείνους μὴ πιστεῦσαι" καὶ οἰκονομικῶς, ὥστε εἶναι μάρτυρας 
ἀξισκίστους. 

Ἀμμωνίου. “" Φῶς ἱκανὸν, πολὺ φῶς" οὗ μὴ ἐνεγκὼν τὴν 
αἰγλὴν ὃ Παῦλος, ἀπελιθώθη τοὺς ὀφθαλμούς" οὐ μόνον τοὺς αἰσθη- 

τοὺς, ἀλλὰ τάχα καὶ τοὺς νοητούς" ἀμέλει φησὶν, “ ὡς δὲ οὐκ 2ο 

“ἐγέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου." 

4 4 ’ 4 

8 Ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, τίς εἶ, Κύριε; εἶπε τὲ πρός με, 
Σ᾽. », » 9 “οα΄ ε “ ἃ ᾿ ’ « Α 4 

φέγὼ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν σὺ διώκεις. οἱ δὲ σὺν 

ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο: 
Ά οὶ ζω, ’ φΦ 

ιοτὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. εἶπον «5 
δὲ ὦ Κ ’ . « δὲ Κ ᾽ Φ ἢ ὲ 3 

» Τί ποιήσω, Κύριε; ὁ ὑρίος εἴπε πρὸς με᾽ ἀνα- 
᾿ 4 Φ ; 3 ΄ ’ 

στὰς πορεύου εἰς Δαμασκον᾽ κἀκεῖ σοι λαληθήσεται 
φ ΄΄ὰ 

τεπερὶ πάντων ὧν τέτακταί σε ποιῆσαι. ὡς δὲ οὐκ ἐνέ- 
2. ἃ ΄“ ᾽ ο Ἁ ἐὴ ’ ’ 

βλεπὸον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγού- 
Ἁ ΄- ’ 

μενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι, ἦλθον εἰς Δαμασκόν. 30 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καλῶς ἡ πόλις πρόσκειται" ὥστε ἐπι- 
“. 3 ᾽ . [2] ’ μΆ ΑΝ , 8. Ἀ 3 

γνῶναι αὐτοὺς" καὶ οἱ Αποστολοι οντὼς ἔλεγον, καὶ αὐτὸς ἐμαρ- 

τύρησεν ὅτι ἐδιώκετο. 
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ᾧΦωνῆς λέγει, τῆς τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Παῦλον γεγενημένης" 
μόνον δὲ τὸ φῶς τεθεᾶσθαι. 

Ἐ Περὶ ὧν δ᾽ Ἀνανίας" πρὸς τὸν Παῦλον ἐν Δαμασκῷ, ὀπτασίας τὲ καὶ φωνῆς 

Θεοῦ γενομένης ποτὲ πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ. 
. [2 ΝΣ 3 ν᾽. ᾿ 4 ’ 

12 Ἀνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐλαβὴς κατα τὸν νόμον μαρτυ- 5 
4 εν»Νλ ’ ζο] ᾽ 3 [4 2 ρούμενος ὑπο πάντων τῶν κατοικούντων ᾿Ιουδαίων ἐν 

δι Ν ,ὔ Ν 3 » 
13 Δαμασκῷ, ἐλθὼν πρὸς με καὶ ἐπιστὰς εἶπέ μοι, Σαοὺλ 

3 δ » ’ ΙΝ 32 “«᾿ οςΛ΄'Ἣ;͵ὋΟῸΥ͂ 5. » » ἀδελῴφε, ἀναβλεψον᾽ κἀγω αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς 
Υ̓͂ 

αὐτὸν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Εἶτα ἡ διὰ τῶν πραγμάτων μαρτυρία" το 

δρα διὰ προσώπων καὶ πραγμάτων αὐτὴν πλεκομένην᾽ προσώπων 
, ) δ ν᾽ ᾿ς. ον ε , « , οἰκείων τὲ καὶ ἀλλοτρίων" οἱ ἱερεῖς, οἱ πρεσβύτεροι, οἱ συνοδεύον- 

τες" τὰ πράγματα, ἃ ἐποίει, ἃ ἔπαθε: καὶ πράγματα πράγμασι 

μαρτυρεῖ, οὐχὶ πρόσωπα μόνον εἶτα ἀλλότριος ὁ Ἀνανίας" εἶτα τὸ 

πράγμα αὐτὸ ἡ ἀνάβλεψις" εἶτα προφητεία μεγάλη. [5 
ε , 4 Ἁ ΄σ͵ε κι 

14 Ὁ δὲ εἶπεν, ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρί- 
’, σι Α ’᾽ σ΄ 

σατο σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ, 
Τοῦ αὐτοῦ. Καλῶς εἶχε “ τῶν κατέρων"" ἵνα δείξη αὐτοὺς οὐκ 

ὄντας ᾿Ιουδαίους, ἀλλὰ ἀλλοτρίους τοῦ νόμον καὶ οὐχ! ζήλῳ 

ποιοῦντας" “ γνῶναι" φησὶ τὸ “ θέλημα αὐτοῦ" οὐκοῦν αὐτοῦ 10 

θέλημα τοῦτο. ὅρα πῶς ἐν τάξει διηγήσεως διδασκαλία ἐστίν. 
΄σ΄ Α ζω Ν 

Καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ στόμα- 
τος αὐτοῦ" 

Τοῦ ατοῖ, Τέως τοσοῦτον λέγει" εἰ δίκαιος, οὗτοι ὑπεύθυνοι" 
ἐ Ά Ε] “ ν ι) ,’᾽ 9 ὉΦὋ ὦ “Ὃ Ὶ “Ὸὡ 

καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ στόματος αὐτοῦ. ὅρα πῶς τὸ πρᾶγμα 15 
ἐκαίρει. 

Ψ ν ὕ » κα 4 ᾽, 3 “ φ 
15. Ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους, ὧν 

λῚ Ὡ 

τὲ ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Διὰ τοῦτο, ὅτι οὐ προδώσει τὴν ὄψιν καὶ 

τὴν ἀκρόασιν, ὧν τὲ εἶδες, φησὶν, ὧν τὲ ἤκουσας" δι᾽ ἑκατέρων τῶν 30 
3 ὔ 93 ἃ “Ὁ Α 3. γς ἐς Μ ἠ ἕ » 

αἰσθήσεων αὑτὸν πιστοῦται. Και μετ ολίγα-----““ Μάρτυς ἔσῃ, 
δ ςέ 4 7 9 ’ ." "» - ᾿ 3 ’,᾽ ’ὕ φησι, “ πρὸς πάντας ἀνθρώπους." οὐχι πρὸς τοὺς οἰκείους μόνον, 

ς ᾿Ανανίας εἶκε (ἴσιια.. νογὺ. οἵ. Οοὐά. Οοἰδὶ. εὐ ΝΟ. 
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“Ὁ ’ 

ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἀλλοτρίους" οἱ γὰρ μάρτυρες τοιοῦτοί εἰσιν, 
4 Α Ἢ ,’ η 9 ᾿ ἣ Ε ἰδ ’ 

οὔχ! τοὺς εἰδότας πείθουσιν, ἀλλὰ τοὺς οὐκ εἰδότας. 
[] ’ ’ Ω͂ Α ἮΝ Ἁ 93 ΓΟ ΝΥ 

Αμμωνῖου. Σημειωτέον ὅτε καὶ εἶδε τὸν Ἰησοῦν καὶ ἤκουσεν 
“ φΞ“ ’᾽ ’ ’ὕ “ Ά αὐτοῦ ὁ Παῦλος" οἱ δὲ συνόντες τὴν λαμπηδόνα μόνον τοῦ φωτὸς 

» “ ΗῚ 3 Ν 9. ν λ Ὑ ΝΜ “ “- 2 
αὐτοῦ εἶδον, οὐ μὴν αὐτόν καὶ τὸν ἦχον ἤκονον τῆς φωνῆς, οὐ 5 

ΝΥ φῳ Ἁ ἢ φ 9 9 9. 

μὴν συνῆκαν τὰ λαλούμενα, ὡς ὀπίσω ἐλέχθη. 
ζω. ν 4 ἦ 

Καὶ νῦν τί μέλλεις ; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλου- 
4 ’ ἂν σι 

σαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 
Τοῦ Χρυσοστόπον. ᾿Ενταῦθα μέγα ἐφθέγξατο" οὐ γὰρ εἶπεν, 

. »»ν 3 “ο ’ὔ 4 9 ἐς 9 ’ λνγΥ εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ βαπτίσαι, ἀλλ᾽ “ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα το 
ες » 8.3} ω κα ’ 4 Ν , Ν 9 ΑἉ 3 αὑτοῦ τοῦ Χριστοῦ" δείκνυσιν αὐτὸν Θεὸν ὄντα. οὐ γὰρ ἔνι 
ἕτερον ἐκικαλέσασθα; τινὰ, εἰ μὴ τὸν Θεόν" εἶτα δείκνυσιν ἕαυ- 

Ἁ 3 3 ’ 9. Α ν ’ὔ “ “ μώ 

τὸν οὐκ ἀναγκασθέντα" ἐγὼ γὰρ εἶπον, φησὶ, τί με δεῖ ποιεῖν ; ὅρα 
οὐδὲν ἀμάρτυρον, ἀλλὰ πόλεως ὁλοκλήρον αὐτοῦ μαρτυρίαν παρά- 
γει, εἴγε εἶδον αὐτὸν χειραγωγούμενον" καὶ ὅρα προφητείαν ἐξελ- κὉ 
θοῦσαν' ““ πρὸς πάντας," φησὶν, “ ἀνθρώπους μάρτυς αὐτοῦ γέ- 

γονε᾽ μάρτυς, ὡς χρὴ, δι᾿ ὧν ἔπαθε, καὶ δ ὧν εἶπεν. 

Ἀμμωνίου. Οὐ πᾶν οὖν βάπτισμα ἀλλὰ μόνον τὸ εἰς Κύριον 
Ἰησοῦν ποιεῖ ἁμαρτιῶν καθαρισμόν. 

΄ 

Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς 'Ιερουσαλὴμ, καὶ 2ο 
’ ζω] ζω 

προσευχομένου μου ἐν τῷ ἱερῷ, γενέσθαι με ἐν ἐκστά- 
4 .: ’ κι 

σει, καὶ εἶδον αὑτὸν λέγοντα μοι, σπεῦσον καὶ ἔξελθε 
3 ,’ ; ’ 

ἐν τάχει ἐξ ᾿ἱἹερουσαλήμ' διότι οὐ παραδέξονταί σου 
Ἁ σι 

τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 
Ὅρα πῶς αὐτὸν εἰσωθεῖ" ἦλθόν, φησι, μετὰ τὴν ὄψιν ἐκείνην ᾽)5 

εἰς Ἱερουσαλήμ πάλιν τοῦτο ἁμάρτυρον' ἀλλ᾽ ὅρα ἐκ τῆς ἐκ- 
βάσεως ἡ μαρτυρία" εἶπεν, ὅτι οὐ δέξονταί σου τὴν μαρτυρίαν' 

δὴ 24. - ΝΥ 4 » φΦ.Ν" “Ὃ “ ς οὐκ ἐδέξαντο" καὶ μὴν φησὶν, εἴγε ἀπὸ λογισμῶν ἔδει τοῦτο ὑπο- 
ττεῦσαι, ὅτι πάντως δέξονται" ἐγὼ ἤμην ὃ πολεμῶν Χριστιανοῖς, 
4 “ “«᾿ 

ὥστε διὰ τοῦτο ἔδει αὐτοὺς δέξασθαι" ἐνταῦθα δύο κατασκενάζει, 30 

ὅτι τὲ ἀναπολόγητα αὐτοῖς ἐστιν οὐ γὰρ κατὰ τὸ εἰκὸς αὐτὸν 
ἐδίωκον οὐδὲ κατὰ λογισμόν καὶ ὅτι Θεὸς ἦν ὁ Χριστὸς, τὰ παρὰ 
προσδοκίαν προφητεύων, καὶ οὐχ ὁρῶν εἰς τὰ γενόμενα, ἀλλὰ τὰ 

Α 

μέλλοντα προειδώς. Καὶ μετ᾽ ὀλἔγα----"- Προσενχομένῳ," φησιν, 

5.4ΑᾺ 
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ἐς 4 “4 Ὁ ““.2» Ψ 4 ς ὥχὰ [2 ᾧ "Υ φὼ 

ἐν τῷ ἱερῷ" ὅτι οὐχ ἁπλῶς φαντασία ἦν' διὰ τοῦτο προσευχο- 
᾽ 49 - , 4 ΙΑ ’ 9 ἃ Ά μένῳ ἐπέστη" καὶ δείκνυσιν ὅτι οὔχ( φοβούμενος αὐτὸν τοὺς κιν»- 

δύνους ἔφυγεν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ἐδέχοντο τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ. 
,., »» 4 ’ ΣΧ » ἡ Ψ δ" 

190 Κζαὶ ἐγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται, ὅτι ἐγὼ 
Ψ ’ ᾿ ὔ Ν ᾿ 4 Ἁ 

ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς 5 

πιστεύοντας ἐπί σε" 
Τοῦ αὐτοῖ. Διατί εἶχεν, ὅτι ““ αὐτοὶ ἐξίστανται ὅτι ἐγὼ ἥμην 

“ δεσμεύων ;" οὐχὶ ἀντιλέγων τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ βουλόμενος μα- 
θεῖν τὸ οὕτω παράδοξον" ἀλλ᾽ οὐκ ἐδίδασκεν αὐτὸν ὁ Χριστὸς, ἀλλ᾽ 

[4 3 “- 
εἶπε μόνον ἀπελθεῖν. Ιο 

Τοῦ αἰτοῦ. “ Αὐτοὶ ἐπίστανται, ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων" 

τοῦτό φησιν ὁ Παῦλος, ὅτι εἰ καὶ μὴ πιστεύωσί σοι οἱ Ἰουδαῖοι, 

ἀλλ᾽ οὖν ὥφειλον τὸν ἐμὸν καταδέξασθαι λόγον" ἐπείπερ σὺν αὐ- 
τοῖς ἤμην ὁ διώκων τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἔδει αὐτοὺς πληροφορηϑῆναι, 
“ » ν » τὸ ᾿ » κι 39 ᾿ - ὅτι οὐκ ἄλλως ἀπέστην τῆς πρώτης δόξης, εἰ μὴ ἀκριβῶς ἐπλη- 15 
ροφορήθην᾽ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλως σωθῆναι ἄνθρωπον εἰ μὴ διὰ τῆς 

εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν πίστεως" τὸ οὖν παράδοξον τῆς ἐμῆς μετα- 
βολῆς ἐχρῆν κἀκείνους μετακεῖσαι. 

40 ΚΚαὶ ὅτε ἐξεχεῖτο" τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρος 
σου, καὶ αὐτὸς ἥμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν τῇ ἀναι-"ο 

᾿ 3 ο , Ρ δε » σ΄ 3 [4 ρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων 
αὐτόν. ! 

Τοῦ Χρνυσοστόμου. Τὸν Στέφανον ὑπέμνησεν αὐτοὺς μιαι- 
7 "» , ᾿ 7 ) κΧ 9 ᾿ ω 3 

φονίας χαλεπῆς" τότε δὴ μάλιστα οὐκ ἤνεγκαν, ἐπειδὴ τοῦτο οὐκ 

ἤλεγχεν αὐτούς" καὶ ἤδη ἡ προφητεία ἐπληροῦτο ὃ ζῆλος πολὺς 15 
νλε ΄ Ά ΛΝ . ΄ “ 3 ᾽ 4 

καὶ ἡ κατηγορία σφοδρὰ, καὶ οἱ μάρτυρες τῆς ἀληθείας τοῦ Χρι- 

στοῦ" οὐκ ἡνέσχοντο λοιπὸν οἱ Ιουδαῖοι πάσης ἀκοῦσαι τῆς δημη- 

γορίας, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ θυμοῦ σφόδρα ἐμπλησθέντες, ἐβόων. 
4 ’ [4 ΠῚ “ 4 Φω φῷ 4 Ἀνμωνίου. Οὖδεν ὅτι τὸ ὁμολογεῖν ἐπὶ τοῦ Θεοῦ τὰ ἔδια 

’ Ἁ ΄ ε 4 4ο , φ 
πλημμελήματα, καὶ κατακρίνειν ἐαντὸν, ποιεῖ καθαρισμὸν ἀμαρ- 30 

τιῶν' καὶ ὡμολόγει καὶ αὐτὸς τὰ πραχθέντα αὐτῷ ἄτοτα, ἵνα 
δικαιωθῇ, καὶ τοῦ μεγάλου κριτηρίου ἀφεθῇ" ἐξ ὧν αὐτὸς ἑαντὸν 
ἐνταῦθα κατακρίνων ἐφαίνετο. 

ἃ ἐξεχύνετο (οα. 
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: ,.,. 594 ’ ’ Ψ 53." 4Ψϑ ν᾿ ᾿ 
21 ΚΚαὶ εἴπε πρὸς με, πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν 

κι 4 Α σε Ψ [4 ΄΄ὰ 

λλέξαποστελῶ σε. ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ 

λόγου. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πῶς ἄνωθεν καὶ κάτω δισχυρίζεται, 

[4 ΓῚ - ὔ ὔ 9 9 ’ ὔ;᾽ 

ὅτι τοῦ Χριστοῦ γέγονε μαθητής" οὐκ ἀνθρώπου μεσιτεύσαντος, ὅ 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ δι’ ἑαυτοῦ καταξιώσαντος ἀποκαλύψαι αὐτῷ τὴν γνῶ- 
σιν πᾶσαν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὥστε καὶ τῷ διαστήματι παραμυθήσασθαι τὸ 

μῖσος. 
“" δὰ ᾿ 4 Καὶ ἐπῇραν αὐτῶν τὴν φωνὴν, λέγοντες, αἶρε τὸν το 

τοιοῦτον ἀπὸ τῆς γῆς" οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν. 
ΤῸΣ αὐτοῖ. Καὶ μὴν ὑμᾶς οὐ καθήκει ζῆν, οὐχὶ τοῦτον τὸν 

, , “ »Ἤ Ἁ Δ») ’ κάντα πειθόμενον τῷ Θεῶ, ὦ μιαροὶ καὶ ἀνδροφόνοι. 
}Ὶ » κ«“ «“ ε ’ Δ ε ἢ 44 Κραυγαζῦντων δὲ αὐτῶν, καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια, 

Ν Ν ’ 3 . »»9 
καὶ κονιορτὸν βαλλοντων εἰς τὸν ἀέρα, 15 

ΤΟΣ αὐτοῦ. “ὥστε χαλεπωτέραν γενέσθαι τὴν στάσιν, φοβῆ- 
΄ , 3 Ἁ. 3 [ Ν᾿ 39 » σαὶ βουλόμενοι τὸν ἄρχοντα' καὶ ὅρα οὐ λέγουσι τὴν αἰτίαν" 

ἐπειδὴ μηδὲν εἶχον εἰπεῖν, ἀλλὰ τῇ βοῇ καταπλήξειν οἴονται. 
Ν ’ 

λ4 ᾿Ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι εἰς τὴν 
Ν ,. ’ ’ 

παρεμβολὴν, εἰπὼν μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν, ἵνα λο 
΄- 9 ὃ 39 ἢ Ψ ϑ ᾽ 39. “ι γνῷ δι ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ μὴν παρ᾽ ἐκείνων ἔδει μαθεῖν τῶν 

’ Δ.» “ Ν “ὍὋ 3 ’ 3 4 καταβοώντων, καὶ ἐρωτῆσαι εἰ τινος τῶν εἰρημένων ἐπελαμβά- 

γοντο ἀλλ ἁπλῶς τῇ ἐξουσίᾳ χαρίζεται" καὶ ἐκείνοις πρὸς χάριν 

ποιεῖ: οὐ γὰρ τοῦτο ἐζήτει, ὅκως δικαίως τι πράξειεν, ἀλλ᾽ ὅκως 25 

καύσειεν τὸν ἐκείνων θυμὸν ἄδικον ὄντα. 

Ὁ Ὅτι μέλλων ἐπὶ τούτοις ὁ Παῦλος τύπτεσθαι, εἰπὼν ὅτι Ρωμαῖος ἐστὶν Ὁ, 

ἀνέθη ὁ, 
25 Ὡς δὲ προέτειναν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπε πρὸς τὸν ἑστῶτα 

Φ ε ΄-ὦ 3 “ ε “ Ν ἐκατόνταρχον ὃ []αῦλος, εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ 39 

26 ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν ; ἀκούσας δὲ ὁ 
ἑκατόνταρχος, προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ, ἀπήγγειλε λέ- 

ὃ εἰμὶ Εὔσυηι. α ἀνέθη (συμ). ἀνείϑη Οοάά. Ν. Ο. οἐ Οοΐϑβὶ. 

842 
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γων, τί μέλλεις ποιεῖν ; ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος 'Ῥω- 
μαῖός ἐστι. 

Οὐκ ἂν ἐψεύσατο Παῦλος, μὴ γένοιτο᾽ Ρωμαῖος γὰρ ἦν εἰ 
καὶ μηδὲν ἕτερον, ἔδεισεν ἂν μὴ ἁλῷ, καὶ μείζενα δίκην δῷ" καὶ 

ὅρα οὐχ ἁπλῶς φησιν ἀλλ᾽ ἔξεστιν ὑμῖν δύο τὰ ἐγκλήματα, καὶ 5 
᾿ , ν ν ε . ν, , ΓΝ , , 
ἄγευ λόγον, καί τὸ Ῥωμαῖον ὄντα μεγάλην εἰχοντὸ τε ταὐτὴν 

Ν , Θ . 2. Ν ν ἢ ὃ “ Ὡ ἦ ε ᾿ . 
τὴν προνομίαν ἀπὸ γὰρ Ἀδριανοῦ φασι πάντας εἶνα, Ῥωμαίους 

. ᾿ 4 4 ᾿ Ἁ . » Φῳ -ῳ΄»" ᾽ καὶ γὰρ Ῥωμαίων βασιλεὺς σχεδὸν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ἐκράτει 
7 “ " Ἁ 9 οὦ φΦφ 9 ’ Δ ΌΧΝ Ἁ 3 μ4 πάσης τῆς γῆς, καὶ αὐτῆς τῆς Ἰουδαίας" τὸ δὲ παλαιὸν οὐχ οὕτως 

ἦν. εὐκαταφρόνητος ἄν ἐγένετο μαστιχθεὶς, νῦν δὲ εἰς πλείονα το 
αὐτοὺς ἐμβάλλει φόβον, εἰ μάστιξαν καὶ παρέτρεψαν ἂν τὸ 

πρᾶγμα, ἣ καὶ ἀπέκτειναν αὐτόν νῦν δὲ οὐχ οὕτως γίνεται" ὅρα 
“Ὁ ς ,} “«ᾳφ 239 ΄ Ἁ ’ ν.»»9ἢ 9. “ὦ 

πῶς ὁ Θεὸς συγχωρεῖ ἀνθρωπίνως πολλὰ γίνεσθαι, καὶ ἐπ᾿ αὑτῶν 

καὶ τῶν λοιπῶν. ὅρα κῶς ὑκόπτευσαν πρόφασιν εἶναι τὸ πρᾶγμα, 
καὶ τὸ εἰπεῖν ἑαυτὸν Ρωμαῖον᾽ τοῦτο ὑπολαμβάνοντες ἀκὸ τῆς τς 

ξενίας. 

4) Προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, λέγε μοι, σὺ 
. 9 “8 Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη, ναί. ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος, 

2" -" ’ ν , ᾽ 3 ΄ 
ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησα- 

μην. ᾿ λο 
Ἀμμονίου, “ Λέγε μοι σύ" 'Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη ναί" εἰ- 

δὼς ὅτι δεῖ ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑκοτάττεσθαι" καὶ ὅτι ὃ Ῥω- 

μαίων βασιλεὺς κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ἐκράτει σχεδὸν εἰπεῖν πάσης 
“ Ὁ Υ̓ ΝΥ , Σ «ὦ φ 23 δος “4 Ἁ ’ὔ ϑ» γῆς", ἔτι μὴν καὶ αὐτῆς τῆς Ιουδαίας" οἰτινες καὶ φόρον ἐτέλουν 

Καίσαρι’ ὡμολόγησεν εἶναι ἑαντὸν Ῥωμαῖον, μὴ ἀκοσειόμενος ας 
Ν᾿ ϑ Ν᾿ Ἁ ᾽ 4 ε .“«1.39 μά φ 4 Φω τὴν ἀρχὴν καὶ δεσποτείαν τὴν Ρωμαϊκήν᾽ ὅπερ οἱ λοιποὶ ᾿Ιουδαῖοι 

“Ὁ ,} , λ ςε “ὦῷ ’ ᾽ φρεναπκατῶντες, τὸν μὲν Θεὸν ἑαυτῶν μόνον ἔλεγον ἴδιον βασιλέα, 
οὐ μὴν ἄνθρωπον ἔργοις δὲ αὐτοῖς ὡς ὑποτελεῖς οἰκέται φόρον 
9. , , Ν 3 ’ Υ κε ’ Δ 4 ἐτέλουν, τὸ μὲν ὄνομα ἀρνούμενοι, ἔργοις δὲ ὑποκείμενοι" οὺς καὶ 
ἐπόρθησεν Οὐεσπασιανὸς, ὡς μὴ ὑποτασσομένους" ὃς μετὰ τέσ- 30 
σαρας βασιλεῖς Ῥωμαίων ἐβασίλευσεν. 

290 Ὁ δὲ Παῦλος ἔφη, ἐγὼ καὶ γεγέννημαι. εὐθέως οὖν 
ΕῚ γὔ 3 9 3 δὲ ς 5Ν [ ,᾽ ᾷ 

ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζέειν' καὶ 
Ὁ σχεδ. «άσ. γ. εἰκ. Οοἀ., σοττ. ΓΟΟ. Ὧ]. 
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ε Α ρ»" ὃ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς, ὅτι ἹΡωμαῖός ἐστι, 

ν νν 53. ΑἈ ᾽ 

καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς. 
Τοῦ Χρυσοστόμοι. Ὅρα καὶ πατρὸς ἦν ῬΡωμαίον' τί οὖν ἀπὸ 

τούτον γίνεται; λύσας κατήγαγεν αὐτὸν Ξρὸς τοὺς Ἰουδαίους" 

οὐκ ἄρα ψεῦδος ἦν, ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν" ““ ἐφοβήθη" γάρ, φησιν, 5 
ἐς ς 7 2 δ Ω͂ ε ω- 5" 39 ὁ χιλίαρχος, ἐπιγνοὺς ὅτε Ῥωμαϊὸς ἐστιν». 

Αμμωνίου. Πρὸ γὰρ τοῦ γεννηθῆναι τὸν Παῦλον γεγενημένης 
“ ’ δε ’ 39 Ὁ , 3. ἃ ε Ν ς 3 3 

τῆς Κιλικίας νπο Ῥωμαίους, ἀνάγκη καὶ αὐτὸν ὡς ὄντα ὑπ αὖ- 

τοὺς, ἹΡωμαῖον εἶναι" τέως δὲ κατὰ τὴν προφητείαν ἐδεσμεύθη ἐν 

Ἱερουσαλὴμ ὃ Παῦλος, καὶ ἐξέβη ὁ λόγος. ῖο 

Μακπίμον. Τί δήποτε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 'Ρωμαῖον ἑαυτὸν 

ἀποκαλεῖ" καὶ πρὸς χιλίαρχον διαλεγόμενος ἔφη “ὅτι ἐγὼ δὲ 
“καὶ γεγέννημαι 1 οἱ κατὰ πᾶσαν χώραν, ὡς δή τι μέγα τὸ 
[ φω “ η ’ ’ 9 ᾽ὔ 

Ρωμαῖοι καλεῖσθαι νομίζοντες, παρέχοντες δόσεις ἀπεγράφοντο 

Ῥωμαῖοι, καὶ ἔτρεχεν εἰς τὸ γένος τὸ ὄνομα' ἐπεὶ οὖν οἱ γονεῖς τε 
τοῦ Ἀποστόλου ὄντες ἐν Ταρσῷ ἀπεγράφησαν εἰς τὸ καλεῖσθαι 
ε φ. 9 9 φΦ ’ « 9 3. «ὦ »- ’ 
Ρωμαῖοι, εἰκότως ὃ Ἀπόστολος ὡς ἐξ αὐτῶν γεννήθεις λέγει" 

ἐς Ὁ 23." δὲ 4 ’ 23 

ὅτι ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 

ΚΕΦ, ΛΓ. 

Ὅσα Παῦλος καταβὰς εἰς τὸ συνέδριον ἐπαθέ τε καὶ εἶπε, καὶ εὐθυβόλως 20 

ἔπραξεν. 
ἴω ΄α , 

380 Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, τὸ 
[ “κ“" ε δἈ ΄ὰ 3 [4 9. " 5. 

τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, ἔλυσεν αὑτὸν ἀπὸ 
ω ΄ε .,, ν σι . 3 φ- 4, 

τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσε συνελθεῖν τους ἀρχιερεῖς καὶ 
δ΄ ΄- 4 

πᾶν τὸ συνέδριον᾽ καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον, ἔστησεν ας 
εἰς αὐτούς. 

Οὐκέτε πρὸς τὸ πλῆθος οὐδὲ πρὸς τὸν δῆμον διαλέγεται. 
“σι σι 4 1 Ἀτενίσας δὲ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, ἄνδρες ἀδελ-- 

φοὶ, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ 
Ν ὔ ΄κ-ἃἜ ς ᾽ ςε 4 3 ΑΙ 3 ῇ » ἢ» 

2 ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνανίας ἐκέ- 39 
ἕξι ΄“- ΄΄ι ἴο Ά ’᾽ λευσε.τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὑτοῦ τὸ στόμα. 

Τουτέστιν οὐ σύνοιδα ἐμαυτῷ τι ἠδικηκὼς ὑμᾶς, οὐδὲ ἄξιον 

τῶν δεσμῶν τούτων πράττων. 
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Τινὲς φασὶν ὅτι οὐκ ἥδει ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς" τί οὖν ἀπολο- 
γεῖται ὡς κακηγορίας οὔσης, καὶ ἐπάγει, ““ ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου 
“οὐκ ἐρεῖς κακῶς ;" εἰ γὰρ μὴ ἄρχων ἦν, ἄλλον ἁπλῶς ὑβρίζειν 
ἔδει" αὐτός φησὶ, “ λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν' διωκόμενοι ἀνεχό- 

“ μεθα" ἐνταῦθα δὲ τουναντίον᾽ καὶ οὐ λοιδορεῖται μόνον ἀλλὰ ς 
καὶ ἐπαρᾶται᾽ παρρησίας μᾶλλόν ἐστι τὰ ῥήματα ἢ θυμοῦ" οὐκ 

ἐβούλετο εὐκαταφρόνητος φανῆναι τῷ χιλιάρχῳ εἰ γὰρ αὐτὸς 

μὲν ἐφείσατο μαστίξαι, ὡς δὴ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐκδίδοσθαι μέλλοντα, 

τὸ ὑπὸ τῶν οἰκετῶν τύπτεσθαι, μᾶλλον ἂν ἐκεῖνο θρασύτερον εἶρ-- 

γάσατο' διὰ τοῦτο οὐ πρὸς τὸν παῖδα ἀποτείνεται, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
αὐτὸν τὸν ἐπιτάξαντα' τὸ δὲ ““ τοῖχε κεκονιαμένε, καὶ σὺ κάθη 
ἐς κρίνων με κατὰ τὸν νόμον ἢ ἀντὶ τοῦ ὑπεύθυνος ὦν ὡσανεὶ 

ἔλεγε, καὶ μυρίων πληγῶν ἄξιος ὧν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Σ φόδρα 

πείθομαι: μὴ εἰδέναι αὐτὸν ὅτι ἀρχιερεύς ἐστι" διὰ μακροῦ μὲν 
ἐπανελθόντα χρόνον, μὴ συγγενόμενον δὲ ᾿Ιονδαίοις, ὁρῶντα δὲ αὐ- τς 

τὸν ἐν τῷ μέσῳ μετὰ πολλῶν καὶ ἑτέρων οὐκέτι γὰρ δῆλος ἣν ὁ 

ἀρχιερεὺς, πολλῶν ὄντων καὶ διαφόρων. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Οὐδὲ 
ὕβρις ἣν τὸ παρ᾽ αὐτοῦ εἰρημένον, εἰ μὴ καὶ τὰ τοῦ Χριστοῦ ὕβριν 

εἴποι τις, ὅταν λέγῃ" “οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὅτι 
““ παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις.᾽ 20 

κ“ 9 3 Τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπε, τύπτειν σε μέλλει 
. Ἁ σ΄ ’ ᾿ ᾿. ’ ’ ΑἉΑ 

ὁ Θεὸς, τοῖχε κεκονιαμένε" καὶ σὺ καθῃ κρίνων με κατα 

4ἀτὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι ; οἱ 

δὲ παρεστῶτες εἶπον, τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς ; 

5 ἔφη τε ὁ Παῦλος" οὐκ ἥδειν, ἀδελφοὶ, ὅτι ἐστὶν ἀρχιε- "5 

ρεύς᾽ γέγραπται γὰρ, ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς 
κακῶς. 

ἘΞ ἀνεπιγράφου. ΕΠ τις ἀμφιβάλλει εἰ καλῶς ἐλέχθη τὰ 
προκείμενα, ἀκουέτω, ὡς εἰ μὲν λοιδορῆσαι σπεύδων τοῦτο ἐποίη- 
σεν, οὐ δεόντως" εἰ δὲ χάριν ἐλέγξαι ὑπόκρισιν, καὶ τοῦ κολάσεως 30 

ὀφειλέτην εἶναι τὸν ὄντα μὲν κακὸν, πλαττόμενον δὲ τὸ καλὸν ἐπὶ 
ἀπάτη πολλῶν, προσηκόντως εἴρηται" διὸ οὐδὲ ἀρχιερέα εἴδέναι 

“ Ν 3 7 , δ , Α 4 λ «ε λέγει, εἴγε ἀρχιερέως μὲν ἔργον τὸ καὶ σώζειν τὸ ὑποτεταγμένον 
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ποίμνιον" οὗτος δὲ καὶ ἐκέτριβε καὶ ἐλυμαίνετο, ἀφιστῶν τῆς 

δεδομένης σωτηρίας παρὰ Θεοῦ. 

Σετήρου. Διατί τοῖχον κεκονιαμένον καλεῖ ; ἐπειδὴ λαμπρὰν 

μὲν εἶχε τὴν ὄψιν, ὡς νόμου ἔκδικος, καὶ νόμῳ δικάζων, ἡ δὲ διά- 
γοία ἀνομίας πεπλήρωτο ἐλέγχει αὐτοῦ τὸ σχῆμα ἐκ τῆς ἔξωθεν 5 
διαθέσεως" οἱ δὲ παρεστῶτες ἔλεγον' ““ τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ 
“ λριδορεῖς ; ὃ δὲ ἅγιος Παῦλος βουληθεὶς δεῖξαι, ὅτι δεῖ καὶ 

θυμὸν δίκαιον περιστέλλειν, καὶ ἀγανάκτησιν δικαίαν καλύπτειν' 
“ Ν “ νς, (« ᾽ ΥὙ αν ξο οὐ ΑΣ ὥσπερ μεταμεληθεὶς λέγει" “ οὐκ δεῖν, καὶ τὰ ἑξῆς" οὐκ ἤδεις 
Ψ φ ᾽ὔ 4 ΄ῳ κὶ ὦ ἐε , δ ᾽ὔ ’ Ἁ ὅτι ἱερεύς ἐστι ; πῶς οὖν ἔλεγες, “ καὶ σὺ κάθη κρίνων με κατὰ το 
“ τὸν νόμον" ἀλλὰ προσποιεῖται ἄγνοιαν, οὐ βλάπτουσαν ἀλλ᾽ 

οἰκονομοῦσαν" ἔστι γὰρ καὶ μεταχειρισμῷ χρήσασθαι ἰσχνροτέρῳ 
΄ ᾿ ν ,΄κΚ Υ 3.2 ; παρρησίας" πολλάκις μὲν παρρησία ἄκαιρος ἔβλαψε τὴν ἀλήθειαν 

μεταχειρισμὸς δὲ εὔκαιρος κατόρθωσε τὸ προκείμενον. 
[ . ΚΥ 3 “ 3 ΄’ Α ἡ “ 

Διδέύμου. Ὁ τῆς ἔξω ἐπιφανείας ἐπιμελόμενος, κακὸς ὧν τῇ 15 
ὔ “- ’ 4 ἃ ’ μῳ ὃ , νν ὃ δ᾿ γνώμῃ; τοῖχος κεκονιαμένος εἴη, ᾧ κόλασις ἕπεται, διὰ τὸ δολερῶς 

ς , . ες , . ἐκειδὸ δὲ “ 
ὑποκρίνεσθαι τὴν ἁγίου κατάστασιν' ἐπειδὴ δὲ ταῦτα προσδο- 
κοῦντα ἀρχιερέα λέγεται ὑπὸ Παύλον, ἀμφιβάλλεταί τις εἰ 
μετὰ τοῦ καθήκοντος ἐλέγχθη" πρὸς ὃν λεκτέον" εἰ μὲν γὰρ διὰ 

““Ο ὃ ᾽ὔ θ ͵ 3 ὃ Φ - φ δὲ “ψΖ ὃ. ἢ Ὶ τοῦ “ λοιδορήσασθαι προέκειτο, οὐ δεόντως" εἰ δὲ τοῦ ἐλέγξαι, καὶ 20 
τὸ κολαστέον εἶναι τὸν ἐπιμορφαζόμενον τὸ καλὸν, καθηκόντως 

εἴρηται ἦ φωνή" διὸ καὶ μάλιστα ἐπεὶ ἀρχιερεὺς ὧν, ἐδόκει τοῖ- 
χος εἶναι, τοῖχον κεκονιαμένον εἶτεν αὐτόν. οὐ παντὸς ὑποκριτοῦ" 
ὡς ὅτε ὑποτεταγμένος ἐστὶ ὄντος τοίχου. 

Ἀμμωνίου, “" Καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι :᾽ ἤλεγχε 25 
τὸν ἀρχιερέα τῶν ᾿Ιουδαίων παραβάτην ὄντα τοῦ νόμον, καὶ μὴ 
3 , 4 .ΝΝ [4 ’ 

ὀφείλοντα ἄλλον ἔπι παρανομίᾳ κρίνειν. 
Ν “ Ψ ἂ ,᾽ 

6 Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος, ὅτι τὸ ἐν μέρος ἐστὶ Σαδδου- 
4 4 σι 

καίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, 
Τοῦ Χρισοστόμου. Πάλιν ἀνθρωπίνως διαλέγεται" καὶ οὐ 30 

πανταχοῦ τῆς χάριτος ἀπολαύει" καὶ ἐν τούτῳ μετὰ ταῦτα ἐβου- 

λήθη σχίσαι τὸ πλῆθος, τὸ κακῶς ὁμιονοοῦν κατ᾽ αὐτοῦ καὶ οὐ 
ὔ 5} “ φν Α 9 ΄ ψεύδεται οὐδὲ ἐνταῦθα" Φαρισαῖος γὰρ ἦν ἐκ προγόνων. 

6 τοῦ ο. (οὐ. ἃ τὸ Οοἀ. σοΥ. τ. πη. τῷ. 



868 ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΧΧΙΠΠ. 7. 

Ἄνδρες ἀδελφοὶ, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων 
περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἠβούλοντο εἰπεῖν διατί 

κρίνουσιν αὐτὸν, ἀναγκάζεται λοιπὸν αὐτὸς ἐξειπεῖν. Καὶ πάλ,»---- 
9 Ἁ δ᾿ ’  οω. Α ἰὴ “ { ΓΑ 3 

Ἀπὸ τῆς κατηγορίας αὐτῶν καὶ διαβολῆς, συνίστησιν ἑαυτόν οὐκ 5 
ἴσασι Σαδδουκαῖοι τάχα, οὐδὲ τὸν Θεὸν, παχεῖς τινὲς ὄντες" ὅθεν 
οὐδὲ ἀνάστασιν βούλονται πιστεύειν εἶναι. 

Τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαντος, ἐγένετο στάσις τῶν 
Φαρισαίων καὶ τῶν Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆ- 

8θος. Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν, το 
μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα' Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι 

Λ 9 ’ 

τὰ ἀμφότερα. 

Τοῖ Χρυσοστόμου, Καὶ μὴν τρία ἐστί πῶς λέγει ἀμφό. 
“Ὁ λ»ν»ν τ Ψ 3 3 κ«Ὁ 4 ρ, 

τερα; πνευμὰ καὶ ἄγγελος ἐν φησι’ ὅτε μετ αὐτῶν ἔστη, τότε 

ἀπολογοῦνται ὑπὲρ αὐτοῦ. 15 
Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ἐν ῥητῷ τὴν τῶν Σαδδουκαίων αἵρεσιν 

καὶ ὅτι ἡ λέξις ἡ λέγουσα “ ἀμφότερα," οὐ μόνον περὶ δύο λέγει, 
ὅπερ κυρίως δηλοῖ τὰ ἀμφότερα, ἀλλὰ καὶ περὶ τριῶν ὥς τε οὖν 
οὐ δεῖ ἐκ τῆς ἔξωθεν ἀκριβολέκτον κυριότητος κρίνειν τὰς τῶν ἀπλῶν 

». , δφᾳ,2 3 , Ν “- . καὶ ἀγραμμάτων ἁλιέων συγγραφάς" ἐκ τούτων γὰρ πᾶσα ὡς 10 
εἰπεῖν αἵρεσις γεννᾶται, κατὰ κυριολεξίαν ἐπί τινων λόγων τὰς γρα- 
φὰς πολυπραγμονεῖν ζητούντων. 

9 Ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη" καὶ ἀναστάντες τινὲς 
τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων, διεμάχοντο, 
λι έ 3 δὲ Α ε », 3 ἰοὺ ἀνθ ’ , 

γοντες, οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. »ς 
3 δ] σι 34, 9 3. “.-͵-ἃἂὼἃ κΨ᾽ Ἁ “σι 

εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὑτῷ ἢ ἄγγελος, μὴ θεομαχῶ- 

μεν. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Διατί μὴ πρὸ τοῦτου ὑπὲρ αὐτοῦ ἀκελο- 

7  οω με νν ᾽7 . ᾽ ΦΦ φ ϑᾳ 7 ς»»ρ γήσαντο ; ὁρᾶς ὅταν τὰ πάθη νποχωρήση, πῶς ἡ ἀλήθεια ευρί- 

σκεται" ποῖον ἔγκλημα; φησίν" “ εἰ ἄγγελος αὐτῷ ἐλάλησεν ἢ 30 

“ πγεῦμα." ὅρα συνετῶς τὸν Παῦλον, οὐδεμίαν αὐτοῖς δόντα 

λαβήν. 

Ἰσιδόρου Πηλουσιότον ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂Σ ὑὑξβ. “" Εἰ δὲ πνεῦμα 



ΧΧΊΠΙ. 11. ΤΩΝ ΠΡΑΞΈΩΝ. 569 
«εἐ 4 2 , ν"ν Ν .9Ὁ ἃ δ ““.,5»} Υ » ἐ 7 

ἐλάλησεν αντῷ ἢ ἄγγελος" τὸ γὰρ “εἰ ἢ ἐστι" τουτέστιν, 

ἢ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἣ ἄγγελος. 
Ἀμμονίου. “Εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἣ ἄγγελος. 

ἀσαφὲς τὸ ῥητὸν, ἢ γὰρ λείπει τι αὐτῷ πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ 
’ [2 Φ 3 , “ὍὋ [ἘΣ ὃ. ἢ 3. «ὦ 

νοήματος, ἵνα ἡ οὕτως" εἰ δὲ πνεῦμα ἢ ἄγγελος ἐλάλησεν αὐτῷ 9 
Α " “ ᾿ Φ 2 ΄ ΝΣ Ν ’ ὲ 

τὴν μηχανὴν τοῦ λόγον, ἰνα ἐκφύγῃ τὴν ἐπιβουλὴν, ἄδηλόν φησιν 
Ὰ ς 95 » ’ Δ εὦὉ δ, ες .} ὃλ “ 34. 9 ἢ ὡς ἀπὸ τῶν Φαρισαίων τὸ ῥῆμα λεκτέον ““ εἰ δὲ πνεῦμα ἐλά- 

“λησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, ἀντὶ τοῦ, ἰδοὺ τὰ περὶ ἀναστάσεως 

λαλῶν δῆλός ἐστιν, ἣ διὰ Πνεύματος Ἁγίον ἢ δ ἀγγέλον κατη- 

χηθεὶς τὸν τῆς ἀναστάσεως λόγον. ῖο 

ιο Πολλῆς δὲ γενομένης στάσεως, φοβηθεὶς ὃ χιλίαρ- 
Ἁ “ε κι ε 9 » κ.“« 2 ἢ Ν 

χος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽ αὑτῶν, ἐκελευσε τὸ 

στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, 
Ν ,. ϑ Ν ’ 

ἄγειν τέ εἰς τὴν παρεμβολην. 

Τοῦ αἰτοῦ. Φοβεῖται λοιπὸν ὃ χιλίαρχος μὴ διασκασθῇ, 15 
3 ᾿ μά { “»νΜ“᾿ῤ 5 - ᾽ 39 9 Α .. ἐπειδὴ εἶπεν, ὅτι Ῥωμαῖός ἐστι καὶ οὐκ ἀκίνδυνον ἦν τὸ πρᾶγμα" 
ς.-ἶ« Υ ΄ ε ’ ς λ ε “ ΤῸ Ν ἡ ὁρᾶς ὅτι δικαίως ὡμολόγησεν ἑαυτὸν Ῥωμαῖον εἶναι" ἦ γὰρ ἂν 
οὐδὲ νῦν ἐφοβήθη καὶ τὸ στράτευμα λοιπὸν ἁρπάζει αὐτὸν ὡς 

ἴδιον, οἶμαι. 

1: Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε, το 
θάρσει ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς 'Ἱερουσα- 
λῆμ, οὕτως δεῖ καὶ εἰς ἹΡωμὴν μαρτυρῆσαι. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα ξόση ἡ παράκλησις" πρῶτον αὐτὸν 

ἑξαινεῖ, ““ ὡς διεμαρτύρω τὰ ξερὶ ἐμοῦ," φησιν, “ ἐν Ἱεροσολύμοις" 

εἶτα οὐκ ἀφίησιν οὐδὲ τὸ ἄδηλον τῆς ἀποδημίας φοβηθῆναι τῆς ἐπὶ 25 

Ῥώμην καὶ γὰρ καὶ ἐκεῖ, φησιν, οὐκ ἀπελεύσῃ μόνος, ἀλλὰ 
τοσαύτῃ χρήσῃ παρρησίᾳ" ὅτι σωθήσεται ἐδηλοῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ 

ἐπὶ μεγάλοις στεφάνοις. 

Διατί δὲ οὐ πρὶν ἢ ἐμπεσεῖν εἰς τὸν κίνδυνον ἐφάνη αὐτῷ ; ὅτι 

ἀεὶ ἐν ταῖς θλίψεσι παρακαλεῖ ὁ Θεός τότε γὰρ ποθεινότερον 80 

φαίνεται, καὶ ἐν τοῖς κινδύνοις ἐγγυμνάζων ἡμᾶς" καὶ μετὰ τὸ 
φανῆναι πάλιν ἀφίησιν αὐτὸν ἀνθρωπίνως σωθῆναι" τί δὴ τοῦτο 

οὐκ ἐθορυβήθη ; οὐδὲ εἶπεν, ἄρα ἠἡκάτημαι παρὰ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ 
88 
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ἐπίστευσεν ; οὐ μὴν ἐπειδὴ ἐπίστευσεν, ὑπνωσεν' ἀλλὰ τὰ ἐνόντα 
4 3 4 ’ 4 Φϑι. ΝΛ ες ὥχα 4 - 

ἐξ ἀνθρωτίνης σοφίας οὐ προέδωκεν." ἀνάγκην τινὰ ἑαντοῖς ἐκεῖνοι 

περιέθηκαν διὰ τοῦ ἀνεθαματισμοῦ" ἰδοὺ νηστεία ἀνδροφονίας 
“ ’ ς. εἐε ’᾽ 3 4Ἁ 959. ΦΨΦ ἈΚ ς - 

μήτηρ᾽ καθάπερ ὁ Ἡρώδης ἀνάγκην τὴν ἀπὸ τοῦ ὅρκον ἑαυτῷ 
9 Ψ Α ΜΚ ΆΝΕ ΜΝ ᾿ Ἢ “ 
ἐπέθηκεν, οὕτω δὴ καὶ οὗτοι" τοιαῦτα γὰρ τὰ διαβολικά: προ- 5 

σχήματι δῆθεν εὐλαβείας τὰς παγίδας τίθησι" καὶ μὴν ἐχρὴν 

προσελθεῖν, ἐχρῆν αἰτιάσασθαι, δικαστήριον σνγκροτῆσαι" ταῦτα 

γὰρ οὐχ, ἱερέων ἀλλὰ λῃσταρχῶν' ταῦτα οὐκ ἀρχόντων ἀλλὰ λυ- 
’ , , Ν φ 3 “ ὃ 3 3. 5 

μαινομένων καὶ τὸν ἄρχοντα διαφθεῖραι ἐπιχειροῦσιν ἀλλ᾽ ῳκο- 
᾽ μά ν.}) ὦ “ λ. ὦ ν. » ᾽ 

γομήθη, ὥστε καὶ ἐκεῖνον καταμαθεῖν αὐτῶν τὴν ἐπιβουλήν. 1ο 

Τοῦ αἰτοῦ. Ἀεὶ μὲν γὰρ οἱ ἅγιοι θαυμαστοὶ, καὶ πολλῆς 

γέμουσι χάριτος" μάλιστα δὲ ὅταν διὰ Χριστὸν κινδυνεύωσεν, 
ὅταν δέσμοι γίνωνται" καθάπερ γὰρ στρατιώτης γενναῖος, ἀεὶ μὲν 

λ « ΡΝ 9 ’ὔ "»" Γ φὰἉ ’ δ δι -.- 

καὶ ἁπλῶς ἐγγυμναζόμιενος τοῖς ὅπλοις, ἠὸν θέαμα τοῖς ὁρῶσι 

γίνεται, μάλιστα δὲ ὅταν εἰστήκῃ καὶ παρατάττηται παρ᾽ αὐτὸν 15 

τὸν βασιλέα, οὕτω δὴ καὶ Παῦλον ἐννόησον, ὅσον ἦν ἰδεῖν μετὰ 

τῶν δεσμῶν αὐτὸν διδάσκοντα. 

ΚΕΦ. ΛΔ. 

Περὶ ἐπιβουλῆς μελετωμένης ὑπὸ ᾿Ιουδαίων κατὰ Παῦλον, καὶ μηνύσεως αὐτῆς 
πρὸς Λυσίαν. 20 

4 

14 Γενομένης δὲ ἡμέρας, ποιήσαντες συστροφὴν οἱ Ἰου- 
ζω 4 ’ “ 

δαῖοι, ἀναθεμάτισαν ἑαυτοὺς, λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε 
σ΄ Ὁ Φ » ’ Ἁ ΄- φ ,: ΄ 

13 πιεῖν, ἐως οὗ ἀποκτείνωσι τὸν Παῦλον ἦσαν δὲ πλείους 
[4 

τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ποιησάμενοι" 

τ4οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέ-- ἐς 
4 3 , 3 ᾿ .-᾿ »" ν" 

ροις εἴπον, ἀναθέματι ἀναθεματίσαμεν ἑαυτοὺς, μηδενὸς 
᾽ ΄-ὦ ζω 

15 γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. νῦν οὖν 
ὑμεῖς ἐ Ια  χιλιά ὺν τῷ δρίῳ, ὅ μεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως 

, 5 Ἀ Ν ς.: « ε , 3 ’ 
καταγαγῇ αὑτὸν πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας ἀκριβέστερον 

᾽ὔ ἣ "“ ζω σὰ 

διαγινώσκειν τὰ περὶ αὐτοῦ" ἡμεῖς δὲ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι 3. 
393. ἃ [.4 σε ΄ 

αὐτὸν, ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 
ΤῸ χὰ 3 “ἀζὈ«»ΝΣΛ0ὉΌΓὉ Ο “ΦὍ ὃ Α Ν,."ἦἢ ᾿ 4 ἐγ ξὔ 

ΑΥ̓ΤΟΥ͂. ρᾶ τως σῴο βϑι Καὶ αμυντΊκοι “εέρι Τὴν Κακίζεν, 

καὶ τεσσαράκοντα ὁμοῦ" τοιοῦτον γὰρ τὸ ἔθος" ὅταν μὲν ἐπὶ ἀγαθῷ ἀρ μ γὰρ τὸ ἔθος" ὅταν μὲν ἐπὶ ἀγαθὲ 
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δεῖ συμφωνῆσαι, οὐδὲ δύο συνέρχονται" ὅταν δὲ ἐπὶ κακῷ, δῆμος 
δι. 3 ΒΑ Ά ᾽ 4 4 ΝΥ 

ὁλόκληρος" καὶ λαμβάνουσι κοινωνοὺς τοὺς ἄρχοντας. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πῶς πρόεισι τὸ κακόν' ἡ πικρία τὸν ρ Ῥ Ἴ ἘΠΚΡ 
θυμὸν ἔτεκεν, ὁ θυμὸς τὴν ὀργήν ἡ ὀργὴ τὴν κραυγήν, ἡ κρανγὴ 

τὴν βλασφημίαν ἡ βλασφημία τὰς πληγὰς, αἱ Ξληγαὶ τὰ 5 

τραύματα, τὰ τραύματα θάνατον. 

Τοῦ αἴτοῖ. “" Ἀναθεμάτισαν ἑαντούς"" τίς ἡ τοσαύτη σπουδὴ, 

“ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς 1 

μηγόρησεν ; οὐχὶ Φαρισαῖον ἑαυτὸν εἶπε: τί τὸ περιττόν ; ὄντως 

οὐχὶ δεύτερον πρὸς ὑμᾶς ἐδη- 

Δ. 2 “ Υ , 4 , . 5 98. »..ὦ οὐδὲν ἐφοβοῦντο οὔτε δικαστήρια οὔτε νόμους" οὕτως οὐδὲν αὐτοῖς το 
ἀτόλμητον ἦν" καὶ τὴν γνώμην εἰσηγοῦνται καὶ τὴν πράξιν ἐπαγ- 

7 Ἔ 3. », , “ 4 23 “ ͵ Ά “«ῖᾳ 53,3 

γέλλονται" ἀνάγκην αὐτοῖς τινὰ ἐκεῖνοι περιέθηκαν διὰ τοῦ ἀναθε- 

ματισμοῦ. 

Ἀμμωνίου. “" Ἀναθεμάτισαν ἑαυτοὺς," ἀντὶ τοῦ ἔξω εἶναι τῆς 
Α Ἁ ,’ φ Α ϑ Ἁ ’ Ν ’ κατὰ Θεὸν πίστεως εἶπον ἑαυτοὺς, εἰ μὴ ποιήσαιεν τὰ δόξαντα᾽ τ5 

Ν Ὕ 9 ’ ᾿ ς ’ ς Ξ: Σ Ὁ ’ 
εἰτε οὖν ἐψεύσαντο τὴν ὑπόσχεσιν, ὡς καὶ ἐψεύσαντο, ἀνάθεμά 

3 2 Ἁ Ἁ “Ὁ ’ Ν , 9 ’,’ 9 

εἰσιν εἴτε καὶ τὸν Παῦλον δίκαιον ἄνδρα καὶ ἀκατάκριτον ἐξεγε- 
, ἀτ τ “- ; ε “.χ1χωτν»ν ς .ιὉΨ»;..,, γόνει αὐτοῖς φονεῦσαι, πάλιν ὡς φονεῖς ἀνάθεμα ἑαντοὺς ἑποίουν 

ἤτοι ὃ Θεὸς ἐποίει αὐτοὺς, εἰ καὶ παρεσιώπων οἱ ἀρχιερεῖς. 
3 “ ἈἍε Ἁ “κι: ΄ε ’ 4 98 ἢ 

ι6 Ἀκούσας δὲ ὁ υἱος τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν, ,ο 
; Α 3 Ἁ 9 Ἁ Ἁ 3 ἤ 

παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν, ἀπὴγ- 
“Ὁ ’ 

γειλε τῷ ΠΠαυλῳ. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦτο τῆς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας ἦν, τὸ μὴ 

συνιδεῖν αὐτοὺς, ὅτι ἀκούσεται" τί οὖν ὁ Παῦλος ; οὐκ ἐθορυβήθη 

ἀλλὰ συνεῖδεν, ὅτε Θεοῦ ἔργον ἐστὶ τοῦτο καὶ τὸ πᾶν ἐπ᾽ αὐτὸν ς 
[24 Ω͂ ε ν 3.,7 
ῥίψας, οντως εαντον ἀφίησιν. 

Ἀμμωνίου. Μᾶλλον ὡς ᾿Ιουδαῖος ὧν καὶ συνὼν αὐτοῖς ἤκουσε" 
, ν Κ΄ 3 , »-ς ΄ ἧς οὐ οὖ... 0 σημειωτέον δὲ ὅτι οὐ συγγένεια ποιεῖ ὁμοπίστους, ἀλλ᾽ ὃ τρόπος 

ἢ καὶ οὐκ ἦν ̓ Ιουδαῖος, καὶ ἀκούσας ἦλθε, καὶ προδιωρθώσατο τὸν 

Παῦλον. 30 

Ἐ Ὅτι παρεπέμφθη ὁ Παῦλος τῷ ἡγεμόνι εἰς Καισάρειαν μετὰ στρατιωτῶν 

καὶ γραμματέων. 

’ , σε δι ’ 

1) Προσκαλεσάμενος δὲ ὃ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρ- 
4 ᾿ κι ᾽’᾽ Ὡ δ [ χων, εἶπε, τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλί- 

482 
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ιὃ ἀρχον" ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ. ὁ μὲν οὖν παρα- 
λαβὼν αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, καὶ φησὶν, ὃ 

δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με, ἠρώτησε τοῦτον 

τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρός σε, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. 
3 ’ ᾿Ὶ ΄ ν 9 “-“᾿ἦἶχἐκε ’ . » 

το ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὑτοῦ ὁ χιλίαρχος, καὶ ἀνα- 5 
χώρησας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, τί ἐστιν, ὃ ἔχεις ἀπαγ- 

μὰ ’ Φ λ-νύῦ 4, «3 “ςβ ’ σι 

χογείλαί μοι; εἶπε δε, ὅτι καὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέθεντο τοῦ 

ἐρωτῆσαί σε, ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς 
’᾽ 

τὸ συνέδριον, ὧς μελλόντων τί ἀκριβέστερον πυνθανε- 
φι σθαι περὶ αὐτοῦ. σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς" ἐνεδρεύ- τὸ 

ουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, 
[4 3 ’ ς Ἁ ’ “ ’ “ 

οἵτινες ἀναθεμάτισαν ἑαυτοὺς μῆτε φαγεῖν μήτε πιεῖν, 
Ψ φ 2. » » ἢ 4 ΄ι Ψ ῥ 59 ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὑτον᾽ καὶ νῦν ἕτοιμοί εἶσι, προσδε- 

’ Ἁ “σι χόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Πάλιν ἀνθρωπίνη σώζεται προμηθεία᾽ καὶ 15 
μ4 ς “ 3ὼκ ἢ 3,7 “ 2. ΔΛ ε ’ Ψ 
ὅρα ὁ Παῦλος οὐδένα ἀφίησι μαθεῖν, οὐδὲ τὸν ἑκατόνταρχον, ὥστε 

μὴ τὸ πρᾶγμα γενέσθαι διάδηλον" ἀλλὰ λαβὼν ὁ ἑκατόνταρχος 
ἀπήγαγε τῷ χιλιάρχῳ καὶ καλῶς ὃ χιλίαρχος κελεύει κρύψαι, 
ὥστε μὴ γενέσθαι δῆλον" καὶ τότε λέγει τοῖς ἑκατοντάρχοις τὸ τί 

δεῖ γένεσθαι. 10 

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τὴς ΠΡῸΣ ΚΟΡι ΝΘΙΟΥΣ Ἐπιστολῆς ὑπομνής- 
ΜΑΤΟΣ. Τί λέγεις ; καὶ Παῦλος κινδύνους ἐφοβεῖτο; καὶ σφό- 
ὃρα ἐδεδοίκει" εἰ γὰρ καὶ Παῦλος ἦν, ἀλλ᾽ ἄνθρωπος ἦν τοῦτο 

δὲ οὐκ ἔγκλημα τοῦ Παύλου, ἀλλ᾽ ἀσθένεια μὲν τῆς φύσεως, 
3 ’ ᾿ ϑῳ ’ μ4 Ἁ ᾿ ,᾽ Ά ἐγκώμιον δὲ τῆς προαιρέσεως, ὅτι καὶ δεδοικὼς θάνατον καὶ πλη- 25 

γὰς, οὐδὲν ἀνάξιον διὰ τὸν φόβον τοῦτον ἐποίησεν ὡς οἱ λέγοντες 

ὅτι οὐκ ἐφοβεῖτο πληγὰς, οὐ μόνον αὐτὸν οὐ σεμνύνουσιν, ἀλλὰ καὶ 
ὑποτέμνονται πολὺ τῶν ἐπαίνων" εἰ γὰρ οὐκ ἐφοβεῖτο, ποία καρ- 
τερία, ἢ ποία φιλοσοφία τὸ τοὺς κινδύνους φέρειν; ἐγὼ γὰρ διὰ 

τοῦτο αὐτὸν θαυμάζω, ὅτε φοβούμενος, καὶ οὐχ ἁπλῶς φοβούμενος, 39 
ἀλλὰ καὶ τρέμων τοὺς κινδύνους, διὰ παντὸς ἔδραμε στεφανού- 
μενος" καὶ οὐδενὶ τῶν δικαίων ἐνέδωκεν ἐκκαθαίρων τὴν οἰκουμένην, 
καὶ πανταχοῦ γῆς καὶ θαλάττης τὸ κήρυγμα σπείρων. 
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22 ὋὉ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίαν, παραγ- 
φι φὸ [έ 

γείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι, ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός 
με. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. ᾿Ὡικονομήθη ὥστε κἀκεῖνον μαθεῖν αὐτῶν 
“,, Ε ᾽ ᾽ Ά 9 φῸ Ἀ δ ϑ “᾿ }] ᾿ 9 φ“Ὸ 

τὴν ἐπιβουλήν οὐ γὰρ ἐκ τοῦ μηδὲν ἔχειν εἰπεῖν, ἀλλὰ ἐκ τοῦ 5 

λάθρα ἐπιχειρεῖν ἤλεγξαν ἑαυτοὺς μηδὲν ὄντας" εἰκὸς δὲ καὶ μετὰ 
τὸ ἀποσταλῆναι αὐτὸν προσελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς αἰτοῦντας, καὶ 

καταισχυνθῆναι" οὐ γὰρ δὴ ἐβούλετο οὔτε ἀρνήσασθαι οὔτε ἐπι- 

νεῦσαι" τότε δὲ ἐπίστευσεν ἐκ τῶν ἤδη γενομένων. 

423 ΚΚαὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων το 
εἶπεν, ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους, ὅπως πορευ- 
θῶσι, μεχρὶ Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, καὶ 

δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός" 
’ ΄“- Ψ 3 ’ , σε 

24 κτηνὴ τε παραστῆσαι, ὁπως ἐπιβάσαντες τὸν []αῦλον 
4 Α 7 , ε ’ ’ 3 25 διασώσωσι πρὸς Φηλικα τὸν ἡγεμόνα" γράψας ἐπιστο- ᾿ς 

Σ ’ἤ Ἁ ᾽ Κι ’ ’ 

,6 λην περιέχουσαν τὸν τῦπον τοῦτον' Κλαύδιος Λυσίας 
σι ’ ε ὔ ’ὔ ’ Ά Ψ κι 

27 τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φηλικι χαίρειν. τὸν ἄνδρα τοῦτον 
συλληφθέντα ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ μέλλοντα ἀναι- 
ρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξει- 
λόμην, μαθὼν ὅτι ἹῬωμαῖός ἐστι. 20 

Τοῖ αἰτοῦ. Πέμπεται λοιπὸν ἐν Καισαρείᾳ, ἵνα καὶ ἐκεῖ 
. ν δ ᾽ Ν “ “«5ἨἙ΄59 ’ ᾿ 

διαλεχϑῇ ἔπι μείζονος, ϑεάτῥοῦ και λαμπρότερον τὸν ακρθάτηριου 

να μὴ ἔχωσι λέγειν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ὅτι εἰ εἴδομεν Παῦλον, ἐπιστεύ- 
σαμεν ἄν, εἰ ἠκούσαμεν αὐτοῦ διδάσκοντος" καὶ αὐτὴ οὖν αὐτοῖς 

ἡ ἀπολογία ἐκκόπτεται. 26 
δι ἃ 

48 ΒΒουλύόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δὲ ἣν ἐνεκάλουν 
΄σ΄ιο ΠῚ ΓῪ 

«οαὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν ὃν 
δι ᾽ ζω 

εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, 
μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἣ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα. 

40 μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς ἔσεσθαι, ἐξαυτῆς ἔπεμψα 3ο 
“΄- Α 

πρός σε, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ 

πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. ἔρρωσο. 
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Τοῖ Χρυσοστόμοι. Ὅρα πῶς διὰ τῆς ψήφον τῶν ἔξω ἀθωοῦ- 

ται ὁ Παῦλος, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς καρὰ Πιλάτου ὅρα τὴν κακίαν 
ἀναιρουμένην᾽ παρέδωκαν γὰρ αὐτὸν, ὥστε καὶ ἀνελεῖν καὶ κατα- 

δικάσαι" γίνεται δὲ τοὐναντίον καὶ σώζεται καὶ ἀθῶος εὑρίσκεται" 

εἰ γὰρ μὴ οὗτος, κἂν διεσπάσθη" εἰ μὴ οὗτος, ἀπώλετο, κἄν κατε- ς 

δικάσθη. οὐ μόνον ἐκείνης αὐτὸν τῆς ὁρμῆς ἐξαιρεῖται, ἀλλὰ καὶ 

ἄλλης πολλῆς" ὅρα πῶς αὐτῷ ὑπηρέτης γίνεται, ὥστε ἀκινδύνως 

διασωθῆναι μετὰ τοσαύτης παρατάξεως. 

ΚΕΦ. ΛΕ. 

Τερτύλλον περὶ Παύλου κατηγορία, καὶ αὐτοῦ ἀπολογία ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος. τὸ 

ε ,Ὶ “- ν Ν , » 

41 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον αὖ-- 
΄σι Α ΄σε 

τοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς 
ως ’ ΄-ς΄ 

42τὴν ᾿Αντιπατρίδα. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς 
Α κε 

πορεύεσθαι σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν" 
Υ 3 ’ 4 Ἁ ’ 4, 3 ς “΄σι 

33 οἵτινες ἐλθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τῷτς 
͵ “. 

ἡγεμόνι τὴν ἐπιστολὴν, παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον 
σ᾿ [4 

84αὐτῷ. ἀναγνοὺς δὲ, καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχίας 
» ν᾽ ᾿ν ’ Ψ 5. ἃ “ ᾿᾽ ’ 

45 ἐστὶ, καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ ἸΚιλικίας, διακούσομαί σου, 

ἔφη, ὅταν οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται. 

Τοῦ αὐτοῦ. Καθάπερ εἰ βασιλέα τινὰ δορυφόροι παρέπεμπον λο 
4 ’ ͵ ν»ὔ ᾿ , » δ “ 

μετὰ τοσούτον πλήθους, καὶ ἐν νυκτὶ, φοβούμενοι τοῦ δήμου τὴν 

ὁρμήν" ἐπεὶ οὖν τῆς πόλεως αὐτὸν ἐξέβαλον, τότε ἀφίστανται" 
, ἃ ΩΝ , 3 ,ὔ ὁ 2 9. ἃ ν.. » ὦ 

οὐκ ἂν μετὰ τοσαύτης ἀσφαλείας ἐξέπεμψεν, εἰ μὴ καὶ αὐτῆς 
Υ 9. 5». κο ΄, νΣ ἢ Ν Ν , 
ἔτυχεν, οὐδὲν αὐτοῦ κατεγνωκὼς" καὶ ἐκείνων ἤδει τὸ φονικόν. 

ι , ’ »Ν 3 ζω ᾽ὔ ε ’ 

Εκέλευσέ τε αὑτὸν ἐν τῷ πραιτωρίῳ Ἡρώδου φυ- ἃς 
’ Ν , ᾽’ ε ᾽ ’ μι 9 Ἅ, 

ιλάσσεσθαι. μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς 
᾿Ανανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλ.- 
λου τινός, 

Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι ἐν Καισαρείᾳ ἐστὶ τὸ πραιτώριον 
Ἡρώδου" “ ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι" λείπει πάλιν τῷ ῥητῷ πρὸς 30 

, ’ 7 σ ἤ κῃ ΄σ 4 Α ’ τὸ νόημα λέξις, ἐνα ἢ ουτως" οἵτινες ἐνεφάνισαν διδασκαλικὸν χάρ-- 
τὴν κατὰ τοῦ Παύλου. 
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Οἵἴτινες ἐνεφάνησαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πῶς οὐδὲ οὕτως ἀπέστησαν, μυρίοις 

κωλύμασι κωλυόμενοι, ἀλλ᾽ ἔρχονται ὥστε καὶ ἐκεῖ καταισχυν- 

θῆναι. 

4 Ἀληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλ- 9 
3λος, λέγων πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, καὶ 

διορθωμάτων πολλῶν γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς 

σῆς προνοίας, πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κρά- 
τιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. 

Τοῦ αὐτοῦ, Ὅρα πῶς τοῖς ἐπαίνοις προκαταλαμβάνεται τὸν το 
δικαστὴν ἐκ προοιμίων, καὶ ὡς νεωτεροποιὸν καὶ στασιαστὴν βούς- 

λεται παραδοῦναι τὸν Παῦλον" εἶτα πῶς πολλὰ ἔχων εἰπεῖν παρέ- 
τρεχεν. 

4 Ἥἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ συντό- 
μως ἀκοῦσαι ἡμῶν τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. 15 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα πῶς εἰς ἐπιθυμίαν ἐμβάλλει κολάσεως τὸν 
δικαστὴν, εἴγε ἔμελλεν τὸν τὴν οἰκουμένην ἀνατρέποντα καθέξειν. 

5 Ἐὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν, καὶ κινοῦντα 
στάσεις πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, 

Τοῦ αὐτοῦ. “Τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, φησιν, ““᾿Ιουδαίοις λο 
“ στάσεις κινῶντα,᾽ ὡς εὐεργέτην λοιπὸν καὶ κοινὸν σωτῆρα τοῦ 

ἔθνους ἔμελλον ἀνακηρύττειν. 

Πρωτοστάτην τὲ τῆς τὸν Ναζωραίων αἱρέσεως" 

Τοῦ αἰτοῦ. Ἐδόκει τοῦτο ἐπονείδιστον εἶναι, τὸ τῶν Ναζω- 

ρβαΐων' καὶ ἀπὸ τούτον πάλιν διέβαλλον αὐτόν ἡ γὰρ Ναζαρὲτ ἃς 
2 Ν 

εὐτελὴς ἦν. 

Ἀμμωνίου. Αἱρετικοὺς λέγει τοὺς Ναζωραίους ὃ Τέρτυλλος, 
ὡς εἶναι καὶ ταύτην ἐν ̓ Ιουδαίοις αἵρεσιν μᾶλλον δὲ ὁ Τέρτνλλος 

Ἕλλην ἦν" διὸ καὶ ἐρητόρενεν, ἤτοι ἐδικολόγει. 

6 Ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλῶσαι' ὃν καὶ ἐκρα- 30 
ἣ ᾿ Ἢ 4 .« “ ἢ ᾽ ᾿ 

τήσαμεν, καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νομὸν ἠθελήσαμεν 

κρῖναι. 
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ἰὴ 4 “᾿ Δ κ᾿ ᾽ ς Ψ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “Ὅρα πῶς καὶ τὸν νόμον ὑβρίζονσιν, εἴγε 
Φ᾿ ὔ; , λν ϑο 

τοῦτο νόμου ἦν, τὸ τύκτειν, τὸ ἀναίρειν, τὸ ἔνεδρα ποιεῖν. 

7 Παρελθὼν δὲ Λυσίας ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας 
8ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, κελεύσας τοὺς κατηγό- 
ρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ παρ᾽ ᾧ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνα- 5 
κρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι, ὧν ἡμεῖς κατης- 

ογοροῦμεν αὐτοῦ" συνεπέθοντο δὲ καὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, φά- 
σκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν. 

Τοῦ αἰτοῦ. Εἶτα καὶ τοῦ Λυσίου κατηγορία' οὐ προσῆκον 
αὐτῷ, φησὶ, μετὰ πολλῆς βίας ἀπέστασε. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- τὸ 
“Ἐπείρασέ,᾽ φησι, ““ βεβηλῶσαι τὸ ἱερὸν, τὸ δὲ πῶς οὐ λέγει" 

᾿ ᾿ 4, 4 ῳ 83. ωὦ ΗΜ Ψ Α . 9. κ.ο “ὍὉὋ 4 “ω καὶ τὸ μὲν ἐκείνον οὕτως ἐπῆρεν ὅρα δὲ τὰ αὐτῶν πῶς ἐλαττοῖ" 
ες " , δ. 59 “« Δ» ͵ “ . Δεν, ἐκρατήσαμέν,᾽ φησι, “ καὶ ἠθελήσαμεν κρῖναι κατὰ τὸν ἡμέτερον 
ἐε ’ .3 ὃ Υ Υ͂ 4 ’ 3 ὃ 4 ’ Ἵ ’ 

νόμον." δείκνυσιν ὅτι ἐπηρεάζονται εἰς δικαστήρια ξένα ἐρχόμενοι, 
καὶ ὅτι οὐκ ἄν ἐνώχλησαν αὐτῷ, εἰ μὴ ἐκεῖνος ἠνάγκασε, καὶ ὅτε οὐ τς 

προσῆκον αὐτῷ ἥρπασε τὸν ἄνδρα' καὶ γὰρ τὰ ἀδικήματα πρὸς 

ἡμᾶς, ἡνίκα τὸ δικαστήριον παρ ἡμῖν ἔδει γενέσθαι: ὅτι “γὰρ 
τοῦτό ἐστιν ὅρα τὸ ἑξῆς" ““ μετὰ πολλῆς, φησι, “ βίας" βία γὰρ 

τοῦτό ἐστι" “παρ᾽ οὗ δύνασαι," φησὶ, ““ γνῶναι" εἰ δὲ κατηγορῆ- 
σαι τολμᾷ, μέγας συγγνωμονικὸς ὁ ἀνήρ' οὐδὲν ἁπλῶς μετέρχε- 20 
ται εἶτα πάλιν ἵνα μὴ δόξῃ ψευδεσθαι, αὐτὸν ἐφίστησιν ἑαυτοῦ 

κατήγορον τὸν [Παῦλον “ παρ᾽ οὗ, φησι, “ δύνασαι ἀνακρΐνας 

“ γνῶναι" εἶτα καὶ μάρτυρες τῶν εἰρημένων κατήγοροι" αὐτοὶ 
μάρτυρες καὶ κατήγοροι. 

1. ᾿Απεκρίθη δὲ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος ας 
λέγειν, ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν δίκαιον τῷ ἔθνει 

ὔ 9 [4 9 ’ Ν᾿ 3 δὰ 9 ΄- 

τούτῳ ἐπιστάμενος, εὐθυμος τὰ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι:" 

11 δυναμένου σου ἐπιγνῶναι, ὅτι οὐ πλείους εἰσί μοι ἡμέ- 

ραι δεκαδύο, ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἱερου- 
[4 

σαλημ' 30 

Τοῖ Χρυσοστόμον. Οὐκ ἔστι ταῦτα τὰ κολακείας ῥήματα ἀλλὰ 
᾽ ω “- φω ’ 3 ΩΝ "ἢ δι 

μαρτυρίας, μαρτυρῆσαι τῷ δικαστῇ δικαιοσύνην ἐκεῖνα δὲ μᾶλλον" 
«-ς« ",. 3.» .Ν « “ ὃ ν “39  Ἔ Φ 

εἰρήνης γᾶρ, φησι, “ τυγχάνοντες διὰ σοῦ" τί οὖν στασιά- 
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ζεσθε ἀδίκως" οὗτος δὲ τὸ δίκαιον ζητεῖ" ὅτι “ ἐκ πολλῶν ἐτῶν," 
Δ Υ οςΝ»ν 6, 9. ἃ 342 ἣ δ ᾽ 5 κ ἃ... Ν καὶ τί τοῦτο; ὅτι οὐκ ἂν εὐθέως ἐπιστὰς στάσιν ἐκίνησα' ἐπειδὴ 

ρ 7 Δ Δ Ψ “ 9. ες ’ [κω 
ὅ κατήγορος οὐδὲν εἶχε δεῖξαι ἐν “Ἱεροσολύμοις, ὅρα τί φησι" 
ἐς "Ὁ , Ν 3 “ “᾿ 3 ’ 9 Ν “Ὁ ς « 

τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πᾶσαν Ἰουδαίοις." διὰ τοῦτο ὁ Παῦλος 

ἐνταῦθα αὐτὸν ἕλκει" “ὁ προσκυνῆσαί," φησιν, “ ἀνέβην, τοσοῦτον ς 

ἀπέχω τοῦ στάσεις κινεῖν καὶ τούτῳ ἐνδιατρίβει τῷ λόγῳ, ὅπερ 

ἦν ἰσχυρόν. 
“΄“" ζω ῷ΄ ἤ ’ 

12 ΚΚαὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρον με πρὸς τινα διαλεγο- 
Ἂ ’ “«- 4 Κ 3 δι 

μενον ἢ ἔπισύστασιν ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συν- 
“σι Ά Ἁ ᾽ “ ’ 

14 αγωγαῖς, οὔτε κατὰ τὴν πολιν οὔτε παραστῆσαι δύναν- το 
Φ “" -ΞψΚὉἥ ται περὶ ὧν νῦν κατηγοροῦσϊ μου. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Τί οὖν ἀνέβης ; τί ἦλθες προσκυνῆσαι ; 

ἐλεημοσύνας, φησι, ποιῆσαι" τοῦτο οὐκ ἦν στασιώδους" κἀκεῖνος 

μὲν πρωτοστάτην φησὶ, καθάπερ ἐπὶ μάχης καὶ συστάσεως" οὗ- 
δὲ Ψ 9 “ὍὋ 3 7 . ἔς 3 φῷ 2) .(ῳὍ ν , 

τος δὲ ὁρᾶ ξπιεικὼς ἀποκρίνεται ἐκ πολλὼν ἐτῶν ὄντα ΚρΙΤῊΡ 15 

“ δίκαιόν," φησι" οὐκ ἄρα ξένος ἐστὶν οὐδὲ ἀλλότριος, οὐδὲ νεω» 
τεροποιός" εἴγε ἐκ πολλῶν ἐτῶν οἷδε τὸν δικαστήν καὶ καλῶς 
) 4, , δί Μ “4 Ἁ » δ 3 7 ἐκἐ Ἁ , ἐπήγαγε τὸ δίκαιον ἱνα μὴ πρὸς τὸν ἀρχιερέα ἔδη, μηδὲ πρὸς 

τὸν δῆμον, μηδὲ πρὸς τὸν κατήγορον ὅρα πῶς οὐ προήχθη εἰς 

ὕβριν, καίτοιγε ἀνάγκης οὔσης. 20 
ε ΄- Α -“χᾳ “΄ ΄ῇἤ;, Ψ , Α μ ἃ ,’ 

ι4. Ὀμολογῶ δε τοῦτο σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγου- 
Η͂ ,; Ὁ’ ᾽ὔ ζω ͵ὔ ζει σιν αἱρεσιν, οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ Θεῷ, 

ἘΞ ἀνεπιρράφου, Μετὰ τὴν κλῇσιν τοῦ εἶναι Ἀπόστολος 

Χριστοῦ, λατρεύων τῷ πατρῴῳ Θεῷ λέγων, δείκνυσιν ἕνα ὄντα Θεὸν 
“ " Υ̓ καλαιᾶς τε και γέας. 25 

Ἀμμωνίου. Ὁδὸν λέγει τὴν πίστιν ἤτοι τὴν παράδοσιν" καὶ 
ζ΄ Η ω ’ “ δ. “᾿ , σημειωτέον ὅτι Ναξζωραῖοι πιστεύουσι τῷ Θεῷ τῷ πατρῴῳ, καὶ 

τοῖς κατὰ τὸν νόμον, καὶ τοῖς προφήταις, καὶ εἰς ἀνάστασιν νεκρῶν" 
᾽ὔ ς “ 4 κ ἡ “ ’ “ Φϑ 5»5» 

δείκνυσιν ὁ Παῦλος, ἐξ ὧν φησι, “ τῷ πατρῴῳ Θεῷ λατρεύω, 
2 2 “ 3 3 Α 

ὅτι εἰς τὸν Ἰησοῦν κιστεύει" ἀλλ᾽ οὐκ ἄλλον σέβει Θεὸν, ἀλλὰ 30 
τὸν Ὁ Ν δ “᾿ Π Ἁ “ῳΨ0.,5 ’ Α 7 θέ ΒΞ 

αὐτὸν ὄντα τῷ Πατρὶ τῷ ἐκ νόμον καὶ προφήτων κηρυχθέντι 
δ ς » - ᾿ ’ ς νο “Ὁ ’ καὶ ὅτι οἱ εἰς τὸν Χριστὸν πιστεύοντες, ὡς καὶ ὁ Παῦλος, δέχον- 

᾽ , , ν ᾿ ξ΄ " , ᾽ : " 
ται Μωσέως τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας" καὶ βλέπε μὴ εκ τῆς 

“«0Ἀἀᾧ “«5}ς- ἁκ 93 ΄ 4 “Φ»» ’᾽ ἤ " ’ 

τὸν ρητοῦ ἀκριβείας μόναις δεῖ ἐγκύπτειν ταύταις ταῖς βίβλοις, 

2.0 
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εἰ μή τι γε καταχρηστικῶς, ὡς πάσης οὕσης καλαιᾶς γραφῆς θεο- 
πνεύστου καὶ ὠφελίμου, δέξοιτό τις καὶ τὴν Ἔσθηρ καὶ ᾿Ιονδηθ, καὶ 

τὴν Τωβὶ βίβλον. 

Διδέμου. Ἐπειδὴ μετὰ τὸ γενέσθαι Ἀπόστολον Ἰησοῦ ὁ 
Παῦλος ἑαυτὸν λέγει πιστεύειν τῷ πατρῴῳ Θεῷ καὶ τῷ νόμῳ καὶ 5 
τοῖς προφήταις, φανεροῖ ὡς ὅτι ἕνα οἶδε Θεὸν καλαιᾶς καὶ καινῆς 
διαθήκης" διὸ καὶ συμφωνεῖ Φαρισαίοις καὶ αὐτοῖς ἐλπίζουσι 

3 ΄ 5.» ’, δ "κα, Ἀ.ν4 εΥ - πάντων ἀνθρώπων ἀνάστασιν, δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ ἐπειδὴ τινὲς 
αἱρετικοὶ ἀνάστασιν λέγουσιν οὐ σώματος ἀλλὰ ψυχῆς ἐκκαθα:- 

ρομένης, πευστέον τί ἐροῦσι περὶ τῶν ἀνισταμένων ἀδίκων τῶν το 
Υ̓͂ 9 9 , .. “ῳ “ ᾿ ’ Υ̓͂ ὡ. Α ὄντων κατ᾽ αὐτοὺς χοϊκῶν, τῶν μὴ πεφυκότων καθαίρεσθαι" ὃ γὰρ 
Παῦλος εἶπεν ὅτι ἄδικοι ἀνίστανται" οὔκουν σωμάτων ἐστὶν ἡ 
δηλουμένη ἀνάστασις ; εἶτα λέγουσι περὶ τῆς μεσότητος, ἣν καὶ 

Ν ’ “ μά Υ͂ Ξ [ κ᾿ Υ̓ ’ ψυχικὴν φύσιν καλοῦσιν, ὅτι αὕτη ἡ μεσότης ὧδε ἔχει μετάπτοω- 
.« 6έ Ψ “ ΝΜ ς ’, ἃ ’ Ἁ 

σ!». οἸεῤ καλεῖται ἔγεβσις, ὡς σημαίνει το εἰρημένον ὀπίσω καὶ 15 

ες 3 ᾿ Ν “, ΄ ὲ 7 ἣ 9 
αναστᾶντες τινὲς τῶν γὙβαμματεῶν ὑιεμαχοντο λέγοντες, οὐδὲν 

᾿ ν 2 , Α 
᾿ καὶ πάλιν λέγουσι τοὺς 

ε Ἁ ς»,ἢ .] “Φ 5 ᾽΄ 

κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ 
3 , ’ 95.ϑΜᾳῴ ,ωᾶἋἂ “Ὡ ᾽ ΡΝ , [ ἐγειρομένους πρεσβυτέρους ἐπὶ τῷ διεστραμμένα λαλεῖν" πρὸς οὗς 
Φ. "ὦ μά ΡᾺ Φ ν Ὁ ν Α Δ ε- “Ὁ σ 
ἐρουμεν, ὅτι συνάδοντα ἡμῖν λαλεῖτε" καί γὰρ καὶ ἡμεῖς ουτὼω 

δοξάζομεν, ὅτι ἑκάστη ψνχὴ ἐν μεσότητί ἐστι, καὶ ὅπου θέλει 10 
. Δ΄» » ,. ἃ 9 ,“᾿, Ὰ τὸ ον 7 Ν ἢ 
ῥέπει, ἣ εἰς ἀρετὴν ἢ εἰς κακίαν καὶ τοῦτο ἔπι πάσης ἀγθρώπων 

ψυχῆς λέγομεν, ὅπερ αὐτοὶ ἐπὶ μόνης λέγουσιν εἶναι τῆς μεσό- 
᾿ Δ Ρ ») 9 . 3.7 Ρ “ςΦ. γ)κ84}9 τητος" κἂν τοίνυν ἀνίστασθαι τοὺς ἀδίκους λέγωσι τῷ ἀφίστασθαι 

ἀκὸ κακίας, καὶ εἰς ἀρετὴν ῥέπειν, ματαία εὑρίσκεται ἡ ἐλπὶς ἡ 
περὶ τῆς τοιαύτης ἀναστάσεως, ἣν λέγουσιν οὗτοι" ἑκάστοτε τῆς ες 

τοιαύτης ἀναστάσεως γινομένης" καθ ἡμέραν γάρ εἶσιν οἱ μετα- 
γοοῦντες" ἀλλ᾽ οὔτε μάχεται ὑμῖν, λέγουσι, πᾶσαν μετάπτωσιν 
προαιρετικῇ ῥοπῇ γίνεσθαι, οὐ μὴν φύσεως γίνεσθαι μεταβολὴν, 

τὸ τοὺς πρεσβυτέρους εἰς ἑτέραν μετατρακῆναι βούλησιν. 

Πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς 30 
ἤ ᾽ 

προφήταις γεγραμμένοις, 
δ 7 ᾿] , Φ.Ν 4 ΄ῳ χν 

Τοῖ Χρυσοστόμου Εἰχωριζον αὑτὸν ἐκεῖνοι" οὗτος συνεισά- 
Ἁ 3 φ- 6 Ἁ [Ω [4 

γει καὶ οἰκειοῖ ἑαυτὸν τῷ νόμῳ. 

᾿Ελπίδα ἔχων εἰς Θεὸν, 
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Τοῦ αἰτοῦ. Οὐκ εἶπε πιστεύουσι πᾶσι τοῖς ἐν τοῖς προφήταις 
γεγραμμένοις" οὗτος γὰρ πᾶσιν ἐπίστευσεν, οὐκ ἐκεῖνοι" πῶς δὲ 
πᾶσι μακροῦ ἂν εἴη λόγον καὶ οὐδαμοῦ τοῦ Χριστοῦ μέμνηται 
ἐγταῦθα' τὸ πιστεύειν εἰκὼν, καὶ τὰ κατὰ τὸν Χριστὸν εἰσήγαγεν" 
3 Α ’ “4 «Ὁ 3 ’ 9 ’ ΄ ἀλλὰ τέως τῷ τῆς ἀναστάσεως ἐνδιατρίβει λόγῳ. ς 

4 ’ 

Ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλ- 
4 “ Υ Δ, 347 Ξ 

λειν ἐσεσθαι νεκρῶν, δικαίων τε καὶ ἀδίκων 
ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΒΠΙΣΚόΠΟΥ Ἐκ ΤοΟῖ κατὰ Τῶν Κωδικέλδων 

ἈΛΕΒΑΝΔΡΕΙΑΣ. Μαρτυρεῖ ὁ Παῦλος, ὅτι πρὸς ̓ Ιουδαίους οὐδαμῶς 
ἌΝ νιν ». . “- , , ΄ περὶ τοῦ κατὰ τὴν ἀνάστασιν τῶν σωμάτων διαφερόμεθα λόγου. το 
φ ὔ Ὰ 2" 3 Τσ» ᾿ ἢ 

ιό Ἂν τούτῳ καὶ αὑτὸς ἀσκῶ, ἀπρόσκοπον συνείδησιν 
ἢ 4, Ἁ ᾿ 4 Ν 3 ξ΄ 4 ͵ 

ἔχων πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός. 
Τοῦ Χρυσοστόμουν. ἯἩ τελεία αὕτη ἀρετὴ, ὅταν μηδὲ ἀνθρώ- 

νΝ ν- Α δῷ 2 κι, , “ 
ποῖὶς δίδωμεν λαβὰς, καὶ παρὰ Θεῷ σπουδάζωμεν εἶναι ἀπρόσ- 

“- Ν ’ 
17) δΔΔύ’ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ 

Υ̓͂ 

ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς" 
Τοῦ αἰτοῖ, Πῶς οὖν ἂν ἑτάραξα, ὃς ὥστε ἐλεημοσύνην ποιῇ» 

σαι, τοσαύτην ἦλθον ὁδόν. 
3 φ Φ ς ͵ ᾽ “,:;Κε: « 3 4 

ι8 Ἂν αἷς εὗρον με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ 1ο 

ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, 
Τοῦ Χνυσοστόμου. Πανταχοῦ τὴν στάσιν ἀναιρεῖ. 

δ᾿ δ ΄“ Ἁ “σι 
19 ΤΤνες δὲ τῶν ἀπὸ τῆς Ἀσίας ᾿Ιουδαίων, οὖς ἔδει ἐπὶ 
,ο σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν, εἴ τι ἔχοιεν πρός με ἢ 

ἊΝ ς 9 ,, φ Ξ» ν γὼ ΄ 
αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, τί εὗρον ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα, στάν-- ᾿ς ͵ 

τος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 
Τοῖ λίτοῖ. Τοῦτο γὰρ περιουσία δικαιωμάτων, μὴ φεύγειν 

᾿ ΄ 3 2 ᾿Ν ἣ “Ὁ [έ ΄ τοὺς κατηγόρους, ἀλλ᾽ ἕτοιμον εἶναι πᾶσι διδόναι λόγον. 
ΓῚ Φ΄" ᾽ ζω »’ ΄σ΄ι' 

,“,τ ἩἫἪ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς, ἧς ἔκραξα ἐν αὐτοῖς 
ν ’ ΄“-Ρ ἑστὼς, ὅτι περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ σήμερον κρί- 30 

νομαι ὑφ᾽ ὑμῶν Ἁ. 
Τοῦ αἴτοῖ. Καὶ γὰρ διὰ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς διεπονοῦντο, ὅτι τὴν 

ἃ ὑμᾶς (οἀ. 

30 2 
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3. » } ἢ ὰ ξ΄ - , Ἶ γ Ἀ .. ὦ 
ἀνάστασιν ἐκήρνττον᾽ τούτου γὰρ δειχθέντος, εὐκόλως καὶ τὰ τοῦ 

-«ὉἁΑ(414{ἨἹἨ3 ᾽ ᾿ 9 » Ν 3. 3. 9 4 “ 

ριστοῦ ἐπεισῆγε τὸ ὅτι ἄνεστῆ: Καὶ μετ ὁλώγα---ἰ Εν τῷ συν- 
3 ων 

εδρίῳ, οὐχὶ κατ᾿ ἰδίαν, ἀλλ᾽ ἐξετάσεως γενομένης" ὅτι γὰρ ταῦτα 
9 ρ. ’ὕ . ς , ᾽ . οὦ 

ἀληθῆ λέγω, μαρτυροῦσιν οἱ περὶ τούτου ἐγκαλοῦντες. 

443 Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτοὺς, ἀκρι- ς 
, ϑανλ δ 4 σ΄“ ε σι 4 ἡ «“ ’ ςε 

βέστερον εἰδὼς τα περὶ τῆς ὁδοῦ, εἰπων, ὅταν Λυσίας ὁ 

χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς" 
Τοῦ αὐτοῦ. Τουτέστιν ἐπιτηδὲς ὑπερέθετο, οὐ δεόμενος μαθεῖν, 

ἀλλὰ διακρούσασθαι τοὺς ᾿Ἰουδαίους" ἀφεῖναι οὐκ ἤθελε δι’ ἐκεί- 
Ξ , 3 Ν 3 , Α Ψ γους᾽ κολάσαι οὐκ ἦν δυνατὸν, ἀναίσχυντον γὰρ ἦν. 1ο 
Ἀμμωνίου. Σημειωτέον ὅτι ἥδει ὁ Φῆλιξ τὴν πίστιν ἀκριβῶς, 

κατηχήθεις ἐκ τῆς παλαιᾶς τὰ «ερὶ Χριστοῦ, καὶ κατὰ ἀνθρω- 

παρέσκειαν οὐκ ἀπέλνε τὸν Παῦλον, ὡς καρακατιὼν ὁ λόγος 

φησί; “θέλων δὲ χάριτας καταθέσθαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὃ Φῆλιξ" 
ἔτι γε μὴν καὶ χρήματα ἐλπίζων λαμβάνειν διὰ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῦ" τς 

ἥδει δὲ, ὡς ἔχων γυναῖκα ᾿Ιουδαίαν, παρ᾽ ἧς συνεχῶς ἤκονε ταῦτα. 

43 Διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαε αὐτὸν, ἔχειν 
τε ἄνεσιν, καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρε- 
τεῖν ἣ προσέρχεσθαι αὐτῷ. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ οὗτος αὐτὸν ἀφῆκεν ἐγκλημάτων" 20 
δ...» ὁ“ ͵ Ϊἦ ἊΝ Υ Ν Α “- 
ἀλλ ἐκείνοις χαριζόμενος ἐτι κατεΐχεν᾽ ἐτι δὲ καὶ προσδοκῶν 

χρήματα λήψεσθαι, μετεκαλεῖτο τὸν Παῦλον. 

24 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ Φηλιξ σὺν 
“36 ᾿ν 4 3 ’ Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ ᾿Ιουδαίᾳ, 

Ἀμμωνίου. “" Σὺν Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικί; παρὰ τὸν ᾽ς 
νόμον αὐτῷ συνήφθη ᾿Ιουδαῖα οὖσα" Ἑϊλλλην" ἢ τάχα ἦν μὲν ᾽Ἴου- 

δαῖα, γαμηθεῖσα δὲ αὐτῷ ἐγένετο ᾿Εἰλληνίς" διὸ καὶ ἐξέλεγεν 
αὐτῷ τὴν ἑαντῆς πίστιν" ἢ οὖν Ιουδαῖα ἣν καὶ ἔλεγεν, ἕνα καὶ ὦ τὴν ἑαντῆς πίστιν" ἢ οὖν Ιουδαῖα ἦν καὶ ἔλεγεν, να κα 
μεταπείσῃ καὶ τὸν ἄνδρα ἢ ὡς παραβᾶσα τὸν νόμον, καὶ εἰς 

τοῦτο παρέβη. 30 

Μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ 

τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως. 

ε ἀνθρωπκοπκαρέσκειαν (Οα. 
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Τοῦ Χρυσοστόμον. Σκόπει πῶς οὐ κρύπτει ἐνταῦθα τοῦ δι- 
κάστου τὴν γνώμην" καίτοι εἰ κατεγνώκει, οὐκ ἂν τοῦτο ἐποίησεν, 

3 Ἄ, 3 “ 947 Α ΄ - “Φ ἈΦ 

οὐδ᾽ ἂν ἀκοῦσαι ἠθέλησε παρὰ καταδίκου καὶ πονηροῦ. Καὶ ὅρα 
τὸν Παῦλον, καίτοι πρὸς ἄρχοντα διαλεγόμενον, μηδὲν τούτων λέ- 

ῖἾ ννΟλοο,9ϑθψἝ!:»"»Ν 3. ς΄ ἃ " 3 Δ ἐέ ᾿ , 33 γοντα ὧν εἰκὸς ἀνεῖναι αὐτοῦ τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ “ περὶ δικαιοσύνης, 5 
Ἧ ἐέ Ἁ ΓΝ ᾽ ᾽ὔ 49 9 ᾽ Ἁ ’ φησί, “΄ καὶ τοῦ μέλλοντος κρίματος καὶ ἀναστάσεως" καὶ τοσαύτη 

ἡ ἰσχὺς τῶν ῥημάτων ἦν, ὥστε καὶ φοβῆσαι τὸν ἄρχοντα. 
[ά ᾿Ὶ ΄-΄ 

25 Διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρα- 
7 ν σι ’, φ Ν ᾽ 

τείας καὶ τοῦ μέλλοντος κρίματος, ἐμῴοβος γενόμενος 
ζ΄. Ἅ σι Ψ ’ 

ὁ Φηλιξ ἀπεκρίθη, τὸ νῦν ἔχον πορεύου" καιρὸν δὲτο 
Ψ σ 26 μεταλαβὼν μετακαλέσομαΐ σε ἅμα καὶ ἐλπίζων, ὅτι 

4 ἤ σ΄ Ἁ ΠῚ ἤ [4 ’ 

χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, ὅπως λύσῃ 
4 ’ Α [4 

αὐτόν" διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος διε- 
λέγετο αὐτῷ. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὁρᾶς τῶς τῆς ἀληθείας ἔχεται τὰ γραφόμενα" υΞ 

μετεπέμπετο αὐτὸν συνεχῶς" οὐχὶ θαυμάζων αὐτὸν, οὐδὲ ἐπαινῶν 
τὰ λεγόμενα, οὐδὲ πιστεῦσαι βουλόμενος" ἀλλὰ τί; προσδοκῶν 
χρήματα δοθήσεσθαι, φησὶν, αὐτῷ. 

Τοῦ αἰτοῦ. Ὅρα τὴν πώρωσιν' τοιαῦτα ἀκούων, χρήματα 
προσεδόκε; λήψεσθαι παρ᾽ αὐτοῦ" καὶ οὐδὲ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ 2ο 

4 ᾿ Ὰ Ἢ “2 ν»"» ἢ ΠΟ φὰΝ 
καὶ διαλεχθεὶς, πρὸς γὰρ τῷ τέλει τῆς ἀρχῆς ἦν, κατέλιπεν αὐτὸν 

δεδεμένον, ἵνα χαρίσηται τοῖς Ιουδαίοις" ὥστε οὐ χρημάτων ἐρᾷ 
’ ω νΝ Α “ ᾽ κι Ν ν. 2) , ᾿ μόνον, ἀλλὰ καὶ δόξης" πῶς χρήματα, ὦ μιαρὲ, παρὰ ἀνθρώπον τὸ 

. ΄ Ω "» “ δὲ ΞΟ Ν δ ἢ τ 
ἐναντίον κηρύττοντος ἐπιζητεῖς ; ὁτι δὲ οὐκ ἐλαβε, δῆλον ἐξ ὧν 

εἴασε δεδεμένον" λύσας ἂν εἴπερ ἔλαβεν. 18 

ΚΕΦ, ΛΕ. 

Περὶ τῆς Φήλικος διαδοχῆς καὶ τῆς Φήστον προαγωγῆς, τῆς τε ἐπ᾽ αὐτοῦ 

ἀνακρίσεως Παύλου καὶ ἐφέσεως. 

2) Διεετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβε διάδοχον ὁ Φῆλιξ 
Πόρκιον Φῆστον᾽ θελων τε χάριτας καταθέσθαι τοῖς 30 

Ἰουδαίοις ὁ Φηλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 
1: Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ τρεῖς ἡἥμερας ἀνέβη 
, εἰς ᾿ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας. ἐνεφάνισαν δὲ αὐτῷ 
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ς« 95 ΄- Ν ω [οὶ “ 3 ’ Α ΄“- 4 

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν ᾿Ιουδαίων κατὰ τοῦ Παύ- 
ν ͵ , 

3 λου, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν, αἰτούμενοι χάριν παρ᾽ αὐ- 
σι σ ᾽ὔ 3." 4 [2 Ἁ 39 ἦ 

τοῦ, ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ϊἱερουσαλημ, ἐνε- 
“. “ς 3 ζω 8 Ν , ᾿ εο 7 ε 4 

4δραν ποιοῦντες τοῦ ἀνελεῖν αὑτὸν κατὰ τὴν δον. ὃ μὲν 

οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἐν Και- 5 
’ «ε Ἁ μ ᾽ 3 4 » ὔ Ν 

σαρείᾳ, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι 
Τοῦ Χρνυσοστόμου. Οἰκονομηικῶς δὲ ἀφίσταται τῶν ἱἹεροσο- 

᾿ , δ“.  Χ ὺ δ ν᾽.» ΛΝ 9 “- 3 ει». 
λύμων πρὸς τοιαῦτα θηρία ἔχων καὶ ἀξίουσιν αὑτὸν ἀχθῆναι ἐκεῖ 

τὸν Παῦλον δικασόμενον᾽ ἐνταῦθα λοιπὸν ὃ Θεὸς φκονόμησεν, οὐκ 

ἐπιτρέπων τῷ ἄρχοντι" εἰκὸς γὰρ αὐτὸν νεωστὶ τῆς ἀρχῆς ἐπιβάντα το 
καὶ θελῆσαι χαρίσασθαι" ἀλλ᾽ οὐκ ἀφίησιν ὁ Θεός" ἐπειδὴ δὲ 
κατῆλθον, λοιπὸν ἀναισχύντως καὶ μειζόνως ἐποιοῦντο τὴν κατήη- 

γορίαν. 

5 Οἱ οὖν ἐν ὑμῖν, φησὶ, δυνατοὶ συγκαταβάντες, εἴ τι 
ἐστὶν ἐν τῷ ἀνδρὶ τούτῳ ἄτοπον, κατηγορήτωσαν αὐτοῦ. τς 

6 διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους ἐννέα ἢ δέκα, 
δ φ ’᾽ σ΄ ψ Ρ ῇ 9 4 ΄ι 

καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ 
Ρ Α σι ΄σι 

ἡ βήματος, ἐκέλευσε τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. παραγενο- 
νῚ σι 

μένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων 
καταβεβηκότες ᾿Ιουδαῖοι, 10 

Τοῦ Χνυσοστόμονυι. Εὐθέως ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος, μετὰ 
’ὔ -“ Ψ 5. Υ̓ μά 4. δ 3 , 

τοσαύτης σπουδῆς" οὕτως αὐτὸν ὥθουν, οὕτως αὐτὸν ἐκεΐγουσ εν" 
Η͂ 4, 9.9) “ὖ ᾿ Ν “ τ 3 ’ , “ “᾿ 9 

ἕως μὲν οὐδέπω πεῖραν ἦν λαβὼν τῶν Ιουδαίων καὶ τῆς τιμῆς παρ 
3. .» 9 δλὺυ 2 ’ 9 Ν ΛΝ 39, 3 “«ε ’ 

αὐτῶν, ὀρθῶς ἀκεκρίνατο᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο ἐν τοῖς ᾿ΙἹεροσολύμοις 

δέκα ἡμέρας, καὶ οὗτος χαρίζεται αὐτοῖς. ἃς 

Πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιάματα φέροντες κατὰ τοῦ Παύ- 
8λου, ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι’ ἀπολογουμένου δὲ αὐτοῦ, 

ν δ᾽ 4 Ἁ ἰ -“ΨΞ» “Ρ ἃ 4 δε Ἁ 
ὅτι οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν Ιουδαίων, οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν, 
οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον. 

3 ’ φ Ἁ ΄ " ἷὕ νὴ σ΄ μ »" 3 ᾽ 
ἈΜΜΩΝΊΟΥ. ᾿Ιδοὺ μαρτυρία σαφὴς ὅτι ἐν πᾶσιν ἑαυτὸν ἀπρόσ- 30 

κοπον ὃ Παῦλος ἐφύλαττε' μήτε εἰς τὸν νόμον ἢ εἰς ἄνθρωπον, 
ἌἋ » ΔΝ ς 7 4 Ν φ᾿ 9 ,..» Λ ψ Ν ἢ εἰς τὸ ἱερὸν ἁμαρτήσας, ἀντὶ τοῦ οὐδὲ τὰ ἐκ λίθων οἰκοδομήματα 
“.} , , «. φ0 “" 7 4 , ΄ 

τῶν Ἰουδαίων ἐνύβρισε ποτὲ ὁ Παῦλος, καίπερ εἰδὼς καὶ κηρύσ- 
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8. ΄ 

σων, μὴ ἐν χειροποιήτοις τὸν ὕψιστον οἰκεῖν, ἀλλ᾽ οὔτε ἱερέα ἐτόλ- 
“ “Ὁ Υ͂ 

μμησεν ὑβρίσαι ἐν εἰδήσει ᾿Ιουδαῖον, καίτοιγε μὴ πειθαρχῶν ἔτι 

τοῖς ᾿Ιουδαίων ἀρχιερεῦσιν. 

“σι “ ἤ ’ 
9 ὍὋὉ Φῆστος δὲ θέλων τοῖς ᾿Ιουδαίοις χάριν κατα- 

“᾿ ’ 9 “ ε ’ θέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἰπε, θελεις εἰς ᾿ἱεροσο- 5 
ν᾿ ΄“- ᾽ σε λυμα ἀναβὰς, ἐκεῖ περὶ τούτων κρίνεσθαι ὑπ᾽ ἐμοῦ ; 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Διότι καὶ αὐτὸς τοῖς ᾿Ιουδαίοις χαρίξε- 

ται, διωγμῷ ὁλοκλήρῳ καὶ πόλει" διὰ τοῦτο πάλιν αὐτὸν ἐφόβη- 
σαν, ἀνθρωπίνῳ χρησάμενος ὅπλῳ. 

4 “ “- ’ ΄ το Εἶπε δὲ ὁ Παῦλος, ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς το 
σι 36. 264,7) 

εἶμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. ᾿Ιουδαίους οὐδὲν ἠδίκησα, ὡς 
Ἁ ᾿. 4 3 ᾽ ὃ 

καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις 

Ἀμμωνίου. “ Καίσαρος ἑστώς εἰμι οὗ με δεῖ κρίνεσθαι" 
4 , “-φ 3" “Ὁ “Ὁ ’ 9 “ω . φω “ 3 “ 
ἀντι τοῦ ἐν τῇ Ῥωμῇ θέλω ἀπελθεῖν παρὰ τῷ βασιλεῖ, κακεῖ 

᾽ “ 

δικάσασθαι ἐκκαλοῦμαΐ σε, φησίν. 15 
4 σι ’ ᾽ ’ὔ 

τι Εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ, καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχαά τι, οὐ 
σι Ἀ “σι 

παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν" 

Τοῦ Χρνυσοστόμου. Δείκνυσιν ὅτι δικαίως ἐξεκαλέσατο Καί- 
ὃ 3 ᾿ 390Ὸ.Ὰ Ν Ύ Ἁ 9 “Ὁ 4 4 4. ͵ σαρα' εἰ γὰρ οὐδὲν μὲν εἶχον δεινὸν εἰπεῖν, ἐκεῖνος δὲ ἐμεμήνεσεν, 

εἰκότως ἐπ᾿ ἐκεῖνον ἔρχεται. λο 
Φ Ν Εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί μου, οὐδείς 

“ [4 “ Π 3 ζω 

με δύναται τούτοις χαρίσασθαι. Καίσαρα ἐπικαλοῦ- 

μαι. 

Τοῦ αἴτοῦ. Εἶχοι ἂν τις τίνος ἕνεκεν ἀκούσας “ ὅτι καὶ ἐν 

“Ῥώμῃ δεῖ σε μαρτυρῆσαι τὰ περὶ ἐμοῦ, ὡς ἀπιστῶν ταῦτα 25 
“ . ἡ δ..." “ες “΄., 3." , 

ποιεῖ ; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ καὶ ὡς σφόδρα πιστεύων ἐπεὶ πειράζον- 
» Φ. 3 ΄ “ις: 9 [ή Ἁ 3 ’ ς , τὸς ἦν τὸ θαρρεῖν ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει, καὶ εἰς μυρίους ἑαυτὸν 

ἐπιβάλλειν κινδύνους, καὶ λέγειν" εἰδῶμεν, εἰ δύναται ὁ Θεὸς καὶ 

οὕτως ἐξελεῖν με ἀλλ᾽ οὐ ποιεῖ τοῦτο Παῦλος, ἀλλὰ τὰ καθ᾽ 
Φ 8 ὕ 9 ’ ἃ ΩΝ 3 ’ [οι δῷ ἑαυτὸν πάντα εἰσφέρει, τὸ πᾶν ἐπιτρέπων τῷ Θεῷ. 30 

[Ὶ ΄ , “- ’ 3 “ΧΑ 6 3 2. ὦὦ δ. Ἀνίεται μὲν τέως τοῦ κριτηρίον' ἀργεῖ δὲ ἡ κατ᾽ αὐτοῦ τοῖς 
᾿Ιουδαίρες μελετωμένη ἐπιβουλή. 
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Γ Φφ" ἦ δι 

Τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου, 
3 “ ᾿ ’ 3 [ά 959 4 .-. 7 

ἀπεκρίθη, Ἀαίσαρα εἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ. 

18 ἡμερῶν δὲ διαγενομένων, Ἀγρέππας ὃ βασιλεὺς καὶ Βερ- 

νίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν, ἀσπασόμενοι τὸν 

ᾧῃηστον. 5 
Τοῦ Χρυσοστόμον. Ἀνακοινοῦται πάλιν τῷ Ἀγρίππᾳ, ὥστε 
δε », 7 ’ 3 Ἁ Α Ἁ , Α Ἁ 

καὶ ἑτέρους γενέσθαι πάλιν ἀκροατὰς, καὶ τὸν βασιλέα καὶ τὸν 

στρατηγὸν, καὶ τὴν Βερνίκην. Καὶ μετ᾽ ὀλέγα---ΞΌρα πάλιν 
4 ᾽ 3 “. Ἁ ’ . Ἁ 9 Α 4 Α «-- 

ἐκτεινομένην αὐτοῦ τὴν δίκην, καὶ τὴν ἐπιβουλὴν ἀφορμὴν τοῦ 
΄ ’ ΥΩ , 3 ’ὔ Α “ω 3 κηρύγματος γενομένην ὥστε μετὰ εὐκολίας καὶ φυλακῆς ἀπε- τὸ 

᾿ “ῳ ι «ε 4 εν Ἁ 9 ’ 9 ΑἉ γεχθῆναι εἰς Ῥώμην, ὑπὸ μηδενὸς ἐπιβουλενόμενον" οὐ γὰρ ἦν 

σον ἁπλῶς παραγένεσθαι καὶ ἐπὶ αἰτίᾳ τοιαύτη" τοῦτο γὰρ καὶ 

συνελθεῖν ἐποίησεν ᾿Ιονδαίους ἐκεῖ. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ἀγρίππας δὲ οὗτος ὁ καὶ ᾿Ηρώδης, ἕτε-: 
9. λΛ ὦ Δ Ἀν Δ ’ ε κ᾿ φ “" 

ρος ἦν μετ᾽ ἐκεῖνον τὸν ἐξὶ Ἰακώβου, ὡς εἶναι τέταρτος οὗτος. τς 

Ἀμμονίου. Ἢ εἰς τάξιν βασιλέως κατήει ἐν ταῖς ἐπαρχίαις 
.} , νφΝ “- ν ν 2 , . ὰ . 
ὁ Ἀγρίππας, καὶ διὰ τοῦτο καὶ βασιλεὺς ἐχρημάτιζεν ἢ καὶ 

’ 4 Ἁ 393 Ὰ “ 9 “Ὁ  ς “ ’ 

τάχα βασιλεὺς ἣν καὶ αὐτὸς τῶν ἀνατολικῶν μερῶν τοῦ Νέρωνος 
“Ὅ “ ΝΥ νν» 4. 6 ΝᾺ , , ΄ ἰ τῶν δυτικῶν ἄρχοντος καὶ ὄντος ἐν Ῥωμῇ τὸ γὰρ Καίσαρ ὄνομα 

« 4. “Ὁ 95 ’ «- Ρωμαϊΐστι βασιλέα σημαίνει, ὡς κοινῷ ὀνόματι πάντας βασιλεῖς 2:0 
᾿"- ο. Ἁ 

Ῥωμαίων Καίσαρας μὲν καλεῖσθαι, καθὸ βασιλεῖς" οὐ μὴν καὶ 

ἰδικὰ αὐτῶν εἶνα; ὀνόματα ταῦτα᾽ τοῦτο δὲ εἶπον, ἵνα μήτις ἐκ τῆς 

ὁμωνυμίας τοῦ καθολικοῦ ὀνόματος νομίσῃ, ὅτε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
βασιλέως καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἐτέχθη, καὶ ὁ Παῦλος ἕκαθεν" ἐτέχθη 

4 Ν ς [4 Ν φ [4 ὃ φ. 95." 9 ’ [4 
μὲν γὰρ ὃ Κύριος, καθὼς οἱ χρόνοι δηλοῦσιν, ἐπι Αὐγούστου Καί- ας: 

σαρος" ἀπέθανε δὲ μετὰ τριάκοντα δύο ἔτη ἐπὶ Τιβερίον Αὐ- 

γούστου" ὁ δὲ Ἰ]Παῦλος ἀπέθανεν ἐπὶ Νέρωνος μετὰ εἰκοστὸν δεύ- 
τερον ἔτος τοῦ θανάτου τοῦ Κυρίον. μᾶλλον δὲ καὶ ὃ Ἡρώδης ὡς 

ὁ ᾿'Αγρίππας ἐν τάξει βασιλέως κατῆλθε" διὸ καὶ αὐτὸς ἐκαλεῖτο 

βασιλεύς. 30 
ε 4 ᾿ «ε ζω ε ἴω “- 

14 ὩὭὩς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ 
βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον, λέγων, ἀνήρ τές 

15 ἐστι καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, περὶ οὗ, 
’ ᾽ ςε ’ 3 [4 «. 3 σι 

γενομένου μου εἰς ᾿ἱεροσολυμα, ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς 
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4 ε ὔ “Ψ΄ ᾽ [ 4 4 9 3 ζω. καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν ᾿Ιουδαίων, αἰτούμενοι κατ᾽ αὑτοῦ 
Ι Ἃ λ 3 ’ σ 3 4 2 ε 

τό δικην' πρὸς οὖς ἀπεκρίθην, ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος 'Ῥω- 
’ ’ »ν 3 3 ᾽ ιν ιν μαίοις χαρίζεσθαι τινὰ ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν, πρὶν ἢ 

Ν ᾽ 

ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγόρους, 
“ δ ’ ’’ 4 “}΄ » ἥ 

τόπον τε ἀπολογίας λαβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 5 
3 ᾽ὔ ΩΥ͂ “Ψ [ ’ ’ὔ Ἁ 3 φ᾿ 

ΔΜΜΩΝΙΟΥ. ὥστε οὖν ὁ Πίλατος χαρισάμενος τὸν ἰησοῦν 

τοῖς Ἰουδαίοις, ἵνα αὐτὸν ἀνέλωσιν, δῆλος ἦν μιαιφονικῇ ψυχῇ 

τοῦτο ποιήσας, ὅπον γε οὐ μόνον τὸ τοῦ Θεοῦ ὑπερεῖδε κρίμα εἰς 
"“ 9 ᾿ } } “«Φῳφε{ “ ’ὔ Ν Ἁ “Ὁ 

τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὸν τῶν Ῥωμαίων νόμον κατεπάτησε, καὶ τῶν 

θεσμῶν ὑπερεφρόνησε τοῦ βασιλέως" ἵνα αἷμα ἀθῶον παραδοὺς εἰς το 

θάνατον ἀρέσῃ τοῖς φονεύταις, κἂν παρανομίας ἤμελλε κρίνεσθαι 

ταρὰ τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως" παρ᾽ οὗ ἦν καὶ ἐκπεμφθεὶς ἄρξαι 

τῶν τῆς 'ἱερουσαλὴμ. ὅρων. 
’ “. 

17 Συνελθόντων οὖν ἐνθάδε αὐτῶν, ἀναβολὴν μηδεμίαν 
’ ΄ ἐς». , 353. ᾿ σι ᾽ 9 

ποιησάμενος, τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέ- ις 
“ 4 “ , ιϑλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα" περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατή- 

3 “ » ἢ Ἁ ὃ ε , 5. δ γ΄, 
γοροι, οὐδεμίαν αἰτίαν ἐφερον, ὧν ὕπενοουν ἐγώ, πονηρὰν 

Τοῦ Χρυσοστόμου. “Οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον᾽ κατ᾽ αὐτοῦ’ 
καὶ μὴν ἔφερον, ἀλλ᾽ οὐκ ἤλεγξαν' ἡ μὲν γὰρ ἐπιβουλὴ καὶ τὸ 

, “- χὠἕε , δ 9... εν 3501 5Δλ ΜΝ τόλμημα τοῦτο ὑποπτεύειν ἐδήλον᾽ ἡ δὲ ἐξέτασις οὐδὲν τοιοῦτον. 20 
, ΎΨ, 4 Ι90 Ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον 

Ἀ 4 ’ “ ’ 
προς αὐτον, καὶ περί τινος ᾿Ιησοῦ τεθνηκότος, 

Τοῦ αὐτοῖ. Εἰκότος περί τινος λέγει' ἄνθρωπος ἐν ἀρχῇ ὧν 
καὶ τούτων οὐ φροντίζων. 

ἃ σι Κι Ον ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῇν. 25 
Τοῦ αἰτοῖ. Εἰκότως ὑπερέβαινεν ἀκοὰς δικαστοῦ ἡ περὶ τού- 

των ζήτησις. 
3 ’ 2." 9 ᾿ Ν , 

1.0 Ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ εἰς τὴν περὶ τούτων ζήτησιν, 
᾽ ζω 

ἔλεγον, εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς ᾿ἱεροσόλυμα, κἀκεῖ 
[4 ᾿. Υ͂ σι Ἁ ’ 3 ’ 21 κρίνεσθαι περὶ τούτων. τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου 3. 

ζω. Ἁ Ε Ἁ ΄“ ΄σι ’ , 

τηρηθῆναι αὑτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέ- 
“" Α Α 

λευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν, ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς 

Καίσαρα. 
2} 
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Ἀμμωνίου. Σεβαστὸν καταχρηστικῶς τὸν βασιλέα καλεῖ, 

ὥσπερ καὶ Καίσαρα" ὃν καὶ παρακατιὼν καὶ Κύριον καλεῖ. 

4 Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον ἔφη, ἐβουλόμην καὶ 
αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. ὃ δέ, φησιν, αὔριον 
ἀκούσῃ αὐτοῦ. ς 

[.2 Ἁ 9 Α 4 4 ΗΝ) ’ ᾽ 

Ορα τοὺς ἔχθρους συμπράττοντας ἄκοντας ὥστε μέγα γενε- 
ν. 2 , Η ἘΣ: ΄ 2.» ς 59 , “- 

σθαι τὸ ἀκροατήριον᾽ εἰς ἐπιθυμίαν ἐνέπεσεν ὁ Ἀγρίππας τῆς 
9 ᾽ Ἁ ς “᾿ 2 ᾽ μι εν ΙΝ “Ὡς - 
ἀκροάσεως, Καὶ οὗχ, ἄπλὼς κόνει, ἀλλα μετὰ παρασκενὴς᾽ καὶ 
Ψ 3 ’ὔ Ο ᾽ “ ΝΞ: ᾽ ξ 9 δ 

ὅρα ἀπολογίαν᾽ οὕτως γράφει Φῆστος, καὶ ἐκπομπεύεται ἡ ὡμο- 
ς 9 .«Ξ9 ω Ἁ ΩΝ ΟΝ ’ 9 » ’’᾽ .] 

τῆς Ἢ [ουδαϊκή" ὅταν γὰρ ταντὰ ὁ ἀρχὼν λεγῃ» ἀνυποπτος ἐστιν, 10 
Υ͂ ,: 3 3 φῳῷ “ω ΑΛ 2 ’ ἿΕ , Ν Ἁ ὥστε καὶ παρ αὐτοῦ καταγνωσθῆναι τοὺς Ἰουδαίους μετὰ γὰρ τὸ 

᾿ 5. ͵ , 2. ἡ 4 , ς ὥες ξάντας αὐτῷ καταπεφήνασθαι, τότε ἐπάγει τὴν κόλασιν ὃ Θεὸς 
’ “ » “ ΄ [4 3. οὦ κατέγνω Φῆλιξ, κατέγνω Φῆστος, καίτοι χαριζόμενος αὐτοῖς, κατ-- 

[4 ’ ’ὔ “ ᾿ ἔγνω Ἀγρίππας" τί λοιπόν ; κατέγνωσαν ἑαυτῶν οἱ Φαρισαῖοι. 

ΚΕΦ, ΛΖ. 

᾿Αγρίππαΐ καὶ Βερνίκης παρουσία καὶ πεῦσις τῶν κατὰ Παῦλον. 

2 Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς 
Βερνίκης μετὰ πολλῆς φαντασίας, καὶ εἰσελθόντες εἷς 
τὸ ἀκροατήριον, σύν τε τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἄνδρασι τοῖς 
κατ᾽ ἐξοχὴν οὖσι τῆς πόλεως, 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα οἷον ἀκροατήριον συλλέγεται ἐν τῷ 

Παύλῳ, “τοῖς κατ᾽ ἐξοχήν, φησι, “ τῆς πόλεως" τοὺς δορυ-- 

φόρους πάντας συναγαγὼν ὁ ἄρχων, καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ χιλέαρ-- 

χοι παραγεγόνασιν' εἶτα ἀχθέντος τοῦ Παύλου, ὅρα πῶς ἀνακη.-- 

ρὕττεται. ) 

24 ΚΚαὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου, ἤχθη ὁ Παῦλος. καέ 

φησιν ὁ Φῆστος, Ἀγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ 

παρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον, περὶ οὗ ἅπαν τὸ 

πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίων ἐνέτυχόν μοι, ἔν τε ᾿ἱεροσολύμοις 

καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι. 
Τοῦ Χρνισοστόμου. Καὶ γίνεται λαμπρότερος ὃ Παῦλος" 

᾿ τοιαῦται γὰρ, ὅπερ ἔφην, αἱ ἐπιβουλαί" εἰ μὴ ταῦτα ἦν, οὐδεὶς ἂν 

ἔ ἀγρίππου (Οὐ, 
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᾽ ΄ . ““ 9 “Φ “Ὁ 2 ’ ᾿ )δ ἃ , τούτων κατηξίωσεν ἐπακοῦσαι αὐτοῦ τῶν ἀρχόντων" οὐδείς ἂν μετὰ 
Ἁ “ - “ “ 

τοσαύτης ἡσυχίας καὶ σιγῆς" καὶ δοκεῖ μὲν διδάσκειν, καὶ δοκεῖ 
“- “ 'ὰλ “ “Ὁ Ὁ 3 ΄ ἀπολογεῖσθαι" δημηγορεῖ δὲ μᾶλλον μετὰ πολλῆς τῆς εὐταξίας. 

3. γε) ἢ ’ “ 3 Α “ ων , Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Σ κόπτει πῶς ἐκείνων μὲν κατηγορεῖ, τοῦτον δὲ 
“. “ μ4 

ἀφίησιν ὦ τῆς τῶν δικαιωμάτων περιουσίας" ὅκως καταδικάσει ς 
».. ς» εν , ᾿ 3 , . « Ψ 

οὔχ, εὑρίσκει ὃ ἄρχων, τοσαύτης γενομένης ἐξετάσεως" τοῦτον ἄξιον 
, ΝΥ γ θανάτου ἐφασκον εἶναι. 

Α Α ἤ Ἁ ’ 3 ᾿ 
15. Ἐγὼ δὲ καταλαβόμενος μηδὲν ἄξιον θανάτου αὐτὸν 

κ" ’ [4 Ἃ 

πεπραχέναι, καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν 
, ΨΚ , 

Σεβαστον, ἔκρινα πέμπειν. 1ο 

Τοῦ αὐτοῦ, ““ Ἀχθέντος τοῦ Παύλου." ὅρα πῶς ἀνακηρύττε- 
ται ἀφίησιν αὐτὸν τῶν ἐγκλημάτων πᾶν τὸ πλῆθος τῶν Ἶου- 
δαίων παρῆσαν' οὐχ, οἱ μὲν, οἱ δὲ οὔ ἐπέστησαν οἱ Ἰουδαῖοι λοι- 

Ν “«ᾳψΚ3,79 7 9 ’ Ἁ , ς “ο“ ᾽ 

πον, τῇ εἐφέσε; χρησάμενοι ἐκείνον᾽ καὶ τότε εαὐτῷ λαμρότερον 
’ Ἁ ᾽ Ξ ’ [4 , 9 ’ ’ γίνεται τὸ θέατρον" δείκνυσιν ὅτι δικαίως ἐπεκαλέσατο Καίσαρα. τς 

3 ’ 7 23." ς Ά “ 9 “ Οἡ 3 , 

Αμμωνίου. Τέως αὐτὸς ὁ δικαστὴς μαρτυρεῖ αὐτῷ ὅτι ἀνεύ- 
θυνος ἦν" πλὴν ὅμως οὐκ ἀπέλυσεν αὐτὸν, τάχα οὕτως οἰκονομή- 

“ κα “ 
σαντος τοῦ Κυρίου, ἵνα ἐκκαλέσηται, καὶ ἀνάγκη τῆς ἐκκλήτου 

πεμφθῇ εἰς Ῥώμην, καὶ πληρωθῇ τὸ προφητευθὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ. “ ὅτε 
“ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν." 20 

,. ᾽ » ’ ΄ ΝΝ ἢ » ν᾿, 26 []ερὲὶ οὗ ἀσφαλές τι γραψαι τῷ Κυρίῳ μου οὐκ ἔχω 
Ν 4 32." ει" “- ’ὔ ΄σι 

διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, 
“ “ βασιλεῦ Ἀγρίππα, 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Καὶ τοῦτο ἦν τῆς Παύλον καθαρότητος, 

τὸ μηδὲν ἔχειν τὸν δικαστὴν ὅτι εἴπη περὶ αὐτοῦ. 25 
Υ̓ “ 3 ’ “ φι ΄ Ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γινομένης σχῶ τι γράψαι. 

ΝΥ ’ “- ᾽» “ Ἁ Ν ᾿ 
27 ἄλογον γὰρ μοι δοκεῖ, πέμποντα δέσμιον, μὴ καὶ τὰς 

3 ΄΄ ’ ΄-ΦὋ Ἁ Α Ἁ δι 

1 κατ᾽ αὑτοῦ αἰτίας σημᾶναι. Ἀγρίππας δὲ προς τὸν Παῦ- 
4 3 ’ ’ ᾿ σι ’ λον ἔφη; ἐπιτρέπεται σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα πῶς βασανίζεται πολλάκις τὸ πρᾶγμα" καὶ 30 

τῆς ἀλογίας ταύτης ᾿Ιουδαῖοι αἴτιοι, ἣν ἔμελλον μανθάνειν καὶ οἱ 

ἐν τῇ Ῥώμῃ" ὅρα πὼς κήρυκες ἄκοντες καὶ τῆς οἰκείας γίνονται 
“. “ "Ὁ φῳ “ Ω͂ κακίας, καὶ τῆς Παύλον ἀρετῆς, καὶ αὐτῷ τῷ κρατοῦντι" ὥστε 

402 
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λαμπρότερον ἀπήγετο Παῦλος, ἢ εἰ χωρὶς δεσμῶν ἀπῆλθεν" οὐκ- 
’ Ἁ φ ’ Ἁ ᾽ὔ ᾽ φΦΝ 9 ’ φ“ο 

ἔτι γὰρ ὡς πλάνος καὶ γόης, τοσούτων αὐτὸν ἀφέντων δικαστῶν, 

ἀπήγετο" πάντα τοίνυν ἀποδυσάμενος, παρ᾽ οἷς ἐτράφη καὶ ἐτέχθη, 
Ἁ ι] δ [Ὁ ΄ ᾿ { ώ 9 Ι Ῥ. 4 ,ὔ 

καὶ οὐχ ἁπλῶς, οὐτως καθαρὸς νπτοψίας ἐπιβαίνει τῇ Ῥωμῃ. 

Ἕ Παύλον ἀπολογία ἐπ᾽ αὐτῶν περὶ τῆς ἐν νόμῳ θρησκείας αὐτοῦ καὶ κλήσεως αὶ 

εἰς τὸ Εὐαγγέλιον. 
ὔ ε ἴω 3 ᾽ Ἁ "“ 3 "“" ΄ 

Τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο οὕτως, 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐκ εἶπε, τί δὴ τοῦτο ; ἃ ἐπεκαλεσάμην 

Καίσαρα, μυριάκις ἐκρίθην" μέχρι πότε ; ἀλλὰ τί; πάλιν ἔτοι-- 
2 7 “ ϑλῦ νι .Ν “ Υ ’ Ἀ μος ἐγένετο δοῦναι εὐθύνας, καὶ ἐπὶ τοῦ μάλιστα εἰδότος" καὶτο 

Ἁ “ “ ᾽ὔ ώ Ξ3ϑὉ ΚΝ ,, ᾽ ἃ “- 
βετὰα πολλῆς τῆς παρρησίας, οἷα τε οὐκ ὄντῶν κυρίων, ἀλλα τῆς 

ἀποφάσεως ἐκείνης κρατούσης, ὅτι πρὸς Καίσαρα πορεύση᾽ δίδωσι ἄσεως ἐκείνης κρατούσης, ὅτι πρ ρα πορεύσῃ ε 
Ἢ . ὦ 

λόγον καὶ πολλὰς τὰς εὐθύνας περὶ πάντων, οὐ περὶ τῶν μὲν, περὲ 

τῶν δὲ οὔ. 
ζω. Ἅ ΄σι 

2 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων, βασιλεῦ τις 
ΑἉ [4 9 ΄σ ,’ὔ ὲ 

Ἀγρέππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον, ἐπὶ σοῦ μέλλων 
’ κ“ 

σήμερον ἀπολογεῖσθαι" 
Τοῦ αἰτοῖ. Ταῦτα δὲ ἔλεγεν οὐ κολακεύων αὐτὸν, ἄπαγε" 

ἀλλὰ διὰ τῆς ἡμερότητος κερδάναι βουλόμενος" καὶ ἐκ μέρους 
4.»ϑ. ἢ ὃ " Ν ὃ Ν Ϊ ς ’. “δ Ύ ’ ἐκέρδανε, καὶ τὸν δικαστὴν εἷλε ὁ τέως κατάδικος εἶναι νομιζόμεε-- 1ο 

νος καὶ τὴν νίκην αὐτὸς ὁ χειρωθεὶς ὁμολογεῖ λαμπρᾷ τῇ ἡ ΄ ΡΥ ΚῊ ς ὃ χειρωθεις ὁμολογεῖ λαμπρᾷ τῇ φωνὴ, 
παρόντων ἁπάντων λέγων, ““ ἐν ὀλί, ίθεις Χριστιανὸν ρ ἄντων λέγων, “ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν γε-- 
“« γέσθαι.᾽ 

’᾽ 2 ’ ’ γ [4 ὅπ 

3 ΜἊὮᾶαλιστα ἐπιστάμενος γνώστην σε ὄντα πάντων τῶν 
. ’ 5Δ “σι ,, ’ κατα ᾿Ιουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων. 45 

Τοῦ αἴτοῖ. Καίτοι γε εἰ συνήδει ἑαυτῷ, φοβηθῆναι ἐχρὴν, 

παρὰ τῷ πάντα εἰδότι δικαζόμενον' ἀλλὰ καθαροῦ συνειδότος 

τοῦτό ἐστι, μὴ παραιτεῖσθαι δικαστὴν τὸν ἀκριβῶς εἰδότα τὰ 

γεγενημένα, ἀλλὰ καὶ χαίρειν καὶ μακάριον ἑαντὸν λέγειν. 
Ν ’ἤ ͵ ΄σ΄ι' 

Διο δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου. 30 
Τοῦ αἰτοῦ. Ἐπειδὴ μέλλει λόγον ἐκτείνειν καὶ λέγειν τι περὶ 

ἑαυτοῦ, διὰ τοῦτο προλαβὼν παρεκάλεσεν. 
ϑ ᾽ , 3 “Ὁ , “ 

Οὐ λέγεε ποταπὸς αὐτοῦ ὁ βίος, ἀλλ᾽ ἀφίησιν αὐτὸν τῷ συν- 
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“ ΡΞ. »Ἥ 29 “εοιοφ. , Ε 3 Δ .«. η΄ 3 ἃ εἰδότι, Καὶ ἀ ΞΕΥ͂ Ὁ᾽ Τῇ ἀιρεδει τίθησιν οὐκ ἄν ἑλόμενος αὑτὴν, 
εἰ μοχθηρὸς ἦν καὶ πονηρός. 

Α Α φ ’ [4 ; ΄ Ἁ 9. 9) » κο" 

4 ἼΤην μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
΄΄ο , 

γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἐν 'ἱἹεροσολύμοις, ἴσασι πάν- 
ε “ .Ν ΄ 5τες οἱ ᾿Ιουδαῖοι, προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι 5 

ξ΄΄ι [2 ’᾽ ΄“ φ 

μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμε- 
[4 ’ “ 

τέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος" 

Ἀμμωνίου. Ἀντὶ τοῦ ἴσασι τὸ ἀληθὲς, ἀλλ᾽ οὐ θέλουσιν εἰ- 

τεῖν, ἑκουσίᾳ γνώμη ψευδόμενοι καὶ ἁμαρτάνοντες, οὐκ ἐκ φύσεως 
ἔχοντες. τοῦτο ἁρμόζει κατὰ Μανιχαίων, ἤτοι τῶν ἀστρολογίαες το 

καὶ τύχη καὶ εἱμαρμένῃ τὰ πρακτέα ἀνατιθέντων, καὶ τὸ τῶν ἀν- 

θρώπων αὐτεξούσιον ἀναιρούντων σημειωτέον δὲ ὅτι καὶ οἱ Φαρι- 
“ φ Α 3 ν ἢ , “ Ψ δ, “ σαῖοι αἱρετικοῖ, εἰ καὶ ἀκριβέστερον τῶν ἄλλων αἱρέσεων τῶν 

ἸΙουδαϊκῶν τὰς γραφὰς ἀνακρίνουσιν' ἀκριβῶς δὲ εἶπε καὶ οὐκ 

ἀληθῶς" οὐ γὰρ εἶχον τὴν ἀληθῆ τῶν γραφῶν γνῶσιν" ἡ οὖν ἀκρίς τς 
“ .- ᾿ 3 Ἧ [κά ᾽ὔ ΄ 

βεια λεπτολογεῖ καὶ συλλογίζεται" οὐ μὴν ὅτι πάντως γινώσκει 
λ 1] 4“ ἡ Ω 4 “ ς ’ὕ τὸ ὃν, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ φρεναπατᾷ τις ἑαντόν. 

“- Ὁ Ἁ Ν “ 

6 Καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν 
ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἔστηκα κρινόμενος, 

3 δ ν ’ ε “᾿ ᾽ 3 ᾽ ’ 4(ᾳ ἐ [4 

7 εἰς ἣν τὸ δωδεκαφυλον ἡμῶν, ἐν ἐκτενίᾳ νύκτα καὶ ἡμέ- 2ο 

ραν λατρεῦον, ἐλπίζει καταντῆσαι" περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγ- 
“ ' νΝ 

ὃ καλοῦμαι, ὕπο ᾿Ιουδαίων. τί; ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ 
σι Ἁ 

ἡμῖν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει: 
, η 39 ’ ’᾽ ΄ Ἁ Ἁ 9." Δύο τίθησι περὶ ἀναστάσεως λογισμούς" ἕνα μὲν τὸν ἀπὸ προ- 

φ Ν .) , ᾽ 9 9 3." -ος.ἌΞφ 9 ’ Ν φητῶν, καὶ οὐ παράγει προφήτην, ἀλλ᾽ αὐτὴν τῶν Ἰουδαίων τὴν ἃς 
δόξαν" ἄλλον δὲ τὸν ἰσχυρότερον τὸν' ἀπὸ πραγμάτων, ὅτι διελέχθη 

» “ὁ ς Χ Α Α Ζ Ἁ “᾿ 4 ἍΝ κῷ ΝῚ 

αὑτῷ ὁ Ἄριστος, καὶ κατασκευάζει καὶ τοῦτον ἀπὸ λογισμῶν, τὴν 

προτέραν αὐτοῦ μανίαν διηγούμενος ἀκριβῶς" εἶτα καὶ μετ᾽ ἐγκω- 

μίέον τῶν Ιουδαίων: “νύκτα καὶ ἡμέραν," φησὶ, ““ λατρεῦονξ, 

“ ἐλπίζει καταντῆσαι" ὥστε εἰ καὶ μὴ ἀλήπτου βίον ἤμην ὑπὲρ 30 

τούτων, οὐκ ἔδει κρίνεσθαί τι ἄπιστον, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει. 
Καὶ ἀλλὸς λογισμός" εἶ γὰρ μὴ τοιαύτη δόξα ἦν εἰ γὰρ μὴ 

ἔ τῶν (οὐ. ΒΕ λατρεύων (οά. 
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ι ξ΄ 3 ’ “ Γά ΩΣ Ἁ 3 ᾽ ἀνατεθραμμένοι ἦσαν ἐν τούτοις τοῖς δόγμασι, νῦν δὲ εἰσεφέρετο, 
’ 4 Ἁ 5.4.2 Ἁ εν “ ον», ’ ᾿ τίς οὐκ ἂν ἐδέξατο τὸν λόγον ; ὑπὲρ τῆς αἱρέσεως ταύτης, φησὲν 

3 " ν΄ 3ν»Ν4 ΦΨᾧ»Ψ ϑ))ὲ}Ἂὸ͵ον , ᾿ ᾽ὕ Ν) ἐγκαλοῦμαι, καὶ αὐτὴ παρ᾽ αὐτοῖς πρεσβεύεται" διὰ ταύτην ηὕ- 

χόντο, διὰ ταύτην λατρεύουσιν, ἕνα ταύτης τύχωσι" ταύτην ἐγὼ 

καταγγέλλω. 5 

ΣΕΤΗ͂ΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚόποΥυ ἈΝΤΙΟΧΕΙΑΣ Ἐκ τοῦ κατὰ τῶν 
ΚΩΔΙΚΑΛΛΩΝΡ ἈΛΕΒΑΝδρείας. Οὐ γὰρ ἐπειδὴ τὸν Χριστὸν ἐσταύ-- 

4 , 3 ,ὕ 3 3.2 Υ̓ Ν ΝρΞ } “ ρῶσαν καὶ τὸ ἘΕϊυαγγέλιον οὐκ ἐδέξαντο, ἤδη πον καὶ τὰ ἐκ τῶν 
᾽ Ἁ φ᾿ ΄ 9. “ὦ 7 ,’ ὰ 

πατέρων καὶ προφητὼν διὰ μέσων αὐτῶν καταβάντα διωθησόμεϑα 
, “2 ,’ Φ ““ Ν ε Α ’ Α 

καὶ τῶν τηλικούτων ἀγαθῶν ξενοὺς ἑαυτοὺς καταστήσομεν. Καὶ το 
9 3. 2 ι ’ Ω͂ 3 ’ 3 3 “ -᾿ Ἁ μετ᾽ ὀλίγα---- Ακούεις ὅπως ἐν τούτοις οὐκ ἐρυθριᾷ []αῦλος περι 

τῆς τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως τὴν αὐτὴν ἔχειν ἐλπίδα τοῖς Ιουδαίοις 
φ “ ὸ ΥΩ Α ᾿ Α 7 ι] ’ Δ. --- 

ὁμολογῶν" ἥντινα καὶ πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν ἐκάλεσε τοῦ 
Θεοῦ, ὡς οὐκ Ἰουδαίων, ἀλλὰ τὴν ὑπάρχουσαν. 

Ν δ ἕω Ἁ αν ΄“- 

9 Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ 
“σ᾿ ἢ “- Ν “ . ἃ [4 τοτοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι" ὃ καὶ ἐποέ- 

» ε ΄ ᾿ νν Ἁ Ἁ σι ε ΣΝ 
ησα ἐν ᾿ἱεροσολύμοις᾽ καὶ πολλοὺς δὲ τῶν ἁγίων ἐγὼ 
3 “ ’ Ἁ Ἁ σ΄“ 3 4 3 

ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξου-- 
’ ’» » ζο ’ὔ “ 

σίαν λαβωῶν᾽ ἀναιρουμένων τὲ αὐτῶν, κατήνεγκα ψῆφον. 
Α ᾽ Α ᾿ “ 

11 καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὖ-- :ο 
Α 5 ’ “΄ι ΄“ Ά ’ 

'τοὺς, ἠνάγκαζον βλασφημεῖν" περισσῶς τὲ ἐμμαινόμε - 
Σ᾽ ας 96.) κ᾿. » Ἁ 4 ’ 

νος αὑτοῖς, ἐδίωκον καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. 

5 

Γ 4“ ’ σ΄ Ἁ “Ψ 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Λέγει πῶς ἐδίωκε" καὶ τοῦτο δὲ κατα- 
’ ΓΑ Ἁ Ν 4 Ὁ ᾽ ’ὕ Α ςέ ᾿ 4 

σκευαστικόν᾽ καὶ τοὺς ἱερεῖς παράγει μάρτυρας, καὶ ““τὰς ἔξω 
2 39 . γ 4. ὦ Λ 39 4 

“πόλεις καὶ ὁτι ἤκουσε λέγοντος αὐτῷ δὰ σκληρὰ λακτίζειν καὶ .ς 
’ὔὕ φω ϑῷ Ν ’ ΩΥ͂ ς Υ͂ 9 “- 

δείκνυσι τοῦ Θεοῦ τὴν φιλανθρωπίαν, ὅτε ὁ διωκόμενος ὠφθὴ αὑτῷ 
3 Ἁ 4" ’ 9 ’ 9 Ἁ  ε», Ν᾽ »ἤ 

οὐ γὰρ ἐμὲ μόνον ενηργέτησεν, ἄλλα καὶ εἐτέροις ἔπεμψε διδά- 
ΝῚ Ἅ ᾿ ’ φω ’ὔ 

σκαλον᾽ καὶ δεικνὺς τὴν προφητείαν ἐξελθοῦσαν τὴν λέγουσαν, 
ἐς 3 ’ [4 . ϑῳ "Ὁ Ἁ ΩΝ 9 -ἀ 93 ες ". Δ Ἁ “Φ 

ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν. ἐγὼ μὲν οὖν 
3 “3 Ε Α , “Ὁ ὲ » “ ἔδοξα ἐμαντῷ,᾽ τουτέστιν ἔκρινα ““ πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι"" οὐκ 30 

᾿ “« «ῷ . “ ΟῚ γ᾽ ϑο Ν᾿ 

μην τῶν μαθητῶν. τοῦ Χριστοῦ" τῶν πολεμούντων αὐτῷ ἥμιν" 
΄, Ά 4 ’ ’ ’,ὔ μ4 ’ὔ -Ὁ Ἁ -ὦ 

ὅθεν καὶ ἀξιόπιστος γίνεται μάρτυς, ὅτι μυρία ποιῶν καὶ πολεμῶν 
Ν} “ ᾿Ὶ ’᾽ Α Λ Φ Ν 4 

καὶ ἀναιρῶν τοὺς πιστεύοντας καί πείθων βλασφημεῖν, καὶ πάντα 

Β κωδικίλων Οοα. 
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κινῶν πόλεις καὶ ἄρχοντας" δι ἑαντοῦ ταῦτα πράττων, οὕτως 
ἐξαίφνης μεταβέβληται" εἶτα πάλιν οἱ μάρτυρες οἱ συνόντες" 

᾿ Ψ ,᾽ 2 Ἁ ’, ᾿ Ἁ . ἐ ’ὔ ΦΝ 

εἶτα δείκνυσιν ἑαυτὸν δικαίως πεισθέντα, καὶ οὐκ ἀπατηθέντα, ἀπὸ 

τοῦ φωτὸς, ἀπό τε τῶν προφητῶν, ἀπό τε τῶν ἐκβάσεων, ἀπό τε 

τῶν νῦν γεγενημένων. ὅρα γοῦν πῶς ἀπὸ προφητῶν καὶ ἀπὸ τού- ς 
“ 4 “ 

τῶν αὐτοὺς πιστοῦται" ἵνα γὰρ μὴ δόξη καινοτομεῖν, καίτοι γε 

ἔχων μεγάλα εἰπεῖν, πάλιν ἐπὶ τοὺς προφήτας καταφεύγει, καὶ 
"Ὁ 7 , Σ᾿ 9. Α ν᾿ ᾽ ᾽ Ψ “- ’ 

τοῦτο μέσον τίθησι" τοῦτο μὲν οὖν ἀξιοπιστότερον, ἅτε νῦν γενό- 

μενον ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μόνος εἶδε, πάλιν αὐτὰ ἀπὸ προφητῶν πιστοῦ- 
ψΨ 44 3 « ’ ’ὔ 3 ’ Ἁ 

ται. Καὶ ὅρα αὐτὸν οὐχ ὁμοίως διαλεγόμενον ἐν δικαστηρίῳ καὶ τὸ 
, } ᾿ς... κι νΝ ζΖ , “ . » ἡ . 9 “ 4 
ἐν ἐκκλησίᾳ᾽ ἐκεῖ μὲν οὖν λέγει, ὅτι καὶ ἀνείλετε᾽ ἐνταῦθα δὲ 

3Ὰλ αὖ . Ν ,ὕ 3 ““ ’ 3 Ά , 4Ἁ 
οὐδὲν τοιοῦτον, ὥστε μὴ πλέον ἐκκαῦσαι τὸν θυμόν ἀλλὰ τὸ αὐτὸ 
Ἄ ἢ 9." ᾿ Ἁ ᾿ Ἁ κά 3,7 ἊΝ 9 
δείκνυσιν εἰπὼν, εἰ παθητὸς ὁ Χριστὸς, οὕτως ἀφίησιν αὐτὸν ἐγ- 

κλημάτων' ὅτι καὶ οἱ προφῆται, φησὶ, τοῦτο λέγουσιν, οὐκοῦν 
Ύ 

δέξασθε. καὶ τὸ λοιπὸν, ἐπειδὴ εἶπε τὴν ὄψιν, λοιπὸν μετ᾽ ἀδείας ις 

καὶ τὰ κατορθώματα λέγει. 

Ἀμμωνίου. “᾿Εγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ ἐνόμισα ἐξ οἰκείας 
᾿ 7 ΩΝ κω “ , ἐε ᾿ “Ὁ 3 , 39} ἐπικρίσεως τοῦτο οὕτω δεῖν γενέσθαι" “ περισσῶς τε ἐμμαινόμενος, 

ἄτοκα τινὰ ἐποίουν, ἅπερ οἷ πάνυ μεμηνότες ἐποίουν ἢ τάχα καὶ 
περισσότερον ἐγὼ ἐκείνων ἐμαινόμην, ἐπείπερ ἑκὼν ἔπραττον τὸ κακόν. 20 

φ φ ᾿ Ν μ ᾿ 

12 Ἐν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας 
ν,.» “ Ν ἴφὶ 3 ’ ε ’ Ν 

καὶ ἐπιτροπῆς παρα τῶν ἀρχιερέων, ἡμέρας μέσης, κατὰ 
} «ονλ 4 “ 3 ΄ Ν νΝ 

Ι3τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρό- 
“- φ Π] ΄’ ΄σ΄' Ἁ Ἁ 

τητὰ τοῦ ἡλίου, περιλάμψαν με φῶς, καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ 
“ ’ , ε σι Ά Ἰ4 πορευομένους. πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν 15 

᾽ν" 4 Α ͵ ’ “,“΄ΧΜ8ε ΒῚ 

γῆν, ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρὸς με τῇ Εβραϊδι δια- 
’ Ἃ Ἁ ’; ,ὕ ὔ Α 

λέκτῳ, Σαουλ, Σαοὺλ, τί με διώκεις ; σκληρὸν σοι πρὸς 
, , κεντρα λακτίζειν. 

Τοῦ αττοῖ. “ Εἶδον ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου," τῶν 
3 σο “ 

αἰσθητῶν τὸ φωτεινότερον παράγων, καὶ μὴ δυνάμενος ἀντισῶσαι 30 

'τῷ φωτὶ ἐκείνῳ τὸ τοῦ ᾿Ιησοῦ φῶς, καθὼς δύναται παραδέξασθαι 

ἀκοῇ ἀνθδρώπον λαβεῖν ὑπερνικᾶν τὸ ἡλιακὸν φῶς ἐκεῖνο φήσας 
ςς 3 4 , Δω 3» “χ«25 φ᾿ ’ ’ ,ν 

ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τῷ εθνικῷ διαλεγόμενος, κηρύξαι τὲ 

αὐτῷ πρῶτον ἀνάστασιν νεκρῶν, ἐπιφέρει, καὶ τὸ δεῖν πιστεύειν 
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“ ’ -φὈ 3 , Ἁ “ φ.ῳ ι, “ , .ὁἙὨ 312’ 
τῷ μόνῳ Θεῷ, αποστάντα τινὰ τῆς τοῦ Σατανᾶ πλανὴης᾽ αφίστα- 

Α 3 δῷ ᾽ὔ ΓΝ “ῸὋ ϑ Ἷ συ κ ὁ 

ταῦ δὲ, εἰ τοῖς λόγοις τοῖς τῶν εὐαγγελιζομένων πεισθῇ τις" εἶτα 
͵ Ἁ Ἁ ὦ φ - 3 Α 4 Υ “ φ ζ 

καταλέγει καὶ τὰ τῶν πιστῶν ἀγαθα, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν 
Ἁ “- “ω καὶ μετὰ τῶν ἁγίων ἐγκαταλεγῆναι. 

φ ͵ “4 
15. ᾿Εγὼ δὲ εἶπον, τίς εἶ, Κύριε: ὁ δὲ Κύριος εἶπεν, ἐγὼ 5 

τ6 εἰμὶ ᾿Ιησοῦς, ὃν σὺ διώκεις" ἀλλ᾽ ἀνάστηθι, καὶ στῆθι 
φ.ὁ(ἷκκᾳ Ἁ ’ Ε σ΄ ΝΥ ες ᾽ 

ἐπὶ τοὺς πόδας σου εἰς τοῦτο γαρ ὥφθην προχειρί- 
Φ 4 Θ σασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα, ὧν τε εἶδες, ὧν τε 

3 ΄ ’ 

οφθήησομαῖι σοι, 
““ γχι ἢ )»)  ὅ Ν ’ Ὁ 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τούτοις ἐκείσθην, φησι, ταὐτὴ τῇ ὀπτα- 
’ 2 ,’ Α κά Γ ἣ 3 ,’ σίᾳ με ἐπηγάγετο; καὶ οὑτως ἔπεισε μὴ ἀναβάλλεσθαι. 

’ ’ ΄ ΄σ΄- φ΄ὰ ἴω φ 

1) ἘΕξαιρούμενός σε, ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐθνῶν, εἰς 
ᾶ, ζω “ Φι “΄“ 

18 οὺς ἐξαποστελῶ σε, ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπι- 
’ 5. 3 “- .,.υνΝ “ Σ [4 σι στρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, καὶ ἀπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ 

σι ἉἋ 

Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεὸν, 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Τὰ συνέχοντα κακὰ τοὺς ἀπίστους δείκ- 
ν- “ Ἁ ,’ 5 Α 3 Ν “Ὡ “» “ Ἀ 

γυσι τὸν Σατανᾶν, τὸ σκότος" τὰ ἀγαθα τῶν πιστῶν, τὸ φῶς, τὸν 

Θεὸν, τὸν κλῆρον τῶν ἁγίων" οὐχ ἁπλῶς μετανοεῖν παραινεῖ, ἀλλὰ 
Ἁ ,, . , ’ Ἂν» “ὍΦ Ν 4 

καὶ βιον ἐπιδείκνυσθαι θαυμαστόν καὶ ὅρα πανταχοῦ τὰ ἔθνη 
,’᾽ Ὁ “ φ 4 ,’ 3 9 “0 ΝΥ 

συμπλεκόμενα τῷ λαῷ" οἱ γὰρ παρόντες εξ ἐθνῶν ἤσαν. 
΄σ΄- ΄“-“" Α ε ΄ιε ζω 

Τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ κλῆρον ἐν 
΄ιὸ ς ᾽᾽ Φ΄ι Υ) ΄σ΄ι' 4 » γ᾽ Ω͂ “-ἀ 

τρτοις ἡγιασμένοις τῇ πίστει τῇ εἰς ἐμέ. ὅθεν, βασιλεῦ 
3 Α ᾽ ᾽ 3 ’ ; Ἁ ΄ 3 ’ 3 [4 

γρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ οπτασίᾳ, 
) ν᾿ “ 2 “ ΄“- ΟΠ» ε ΄ 

Δοάλλα τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτον καὶ ἐν ἱεροσολυμοες, 

20 

εἰς πᾶσαν τε τὴν χώραν τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσεν, ᾿ς 

ἀπήγγελλον μετανοεῖν, καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν ζῶντα 

Θεὸν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 

Τοῦ αὐτοῦ. ὋὉ τοίνυν καὶ τοὺς ἄλλους παιδεύων περὶ Θίου 

ἀρίστου, πῶς ἄν αὐτὸς στάσεως καὶ φιλονεικίας ἀρχηγὸς γέ- 
γόνα; 

Ἀμμωνίου, Ὁ Παῦλος κηρύξας δὲ’ ὧν κρίνεται τὴν πίστιν, 
ἐξὶ τέλει τοῦ λόγου, φησὶ, τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἵνα καὶ τὸν 

240 
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Ἀγρίππαν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ προτρέψηται ἐθνικοὺς, καὶ τοὺς ὅσοι 

παρῆσαν ᾿Ἰουδαῖοι. Καὶ πάλιν, ““ ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγε- 
{ς φ΄ 9 , “Ὁ 9 ς, 9 ’Ὅ .)) Υ͂ κ ϑν 3" 

νόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ" ὥσπερ οὖν ἐγὼ ἐπίστευσα, 

οὕτω δεῖ καὶ τὸν ἀκούοντά μου, πιστεῦσαί μοι οὐ γὰρ ἀκοὴν 

ἀπαγγέλλω λόγων ἑτέρων, ἀλλ᾽ ὧν ἐγὼ ἤκουσα καὶ εἶδον ἐξ οὐρά- ς 
, 4 ’ ῤ 3 « Ἀ 7 ς 694 ͵ Ν γον" κατὰ ὀπτασίαν δέ ἐστιν ἡ καθαρὰ θέα, ἡ ὑπερβαίνουσα ἄἂν- 

θρωπον ἅπερ τις ἐν σαρκὶ, δίχα τοῦ ἀποκαλυφθῆναι αὐτοῦ τοὺς 
3 δ ϑ Η “Ἤ ’ ὀφθαλμοὺς, οὐκ ἔστιν ἰδεῖν δυνατός. 

Η͂ σι κι 

4.1 Ἕνεκα τούτων ᾿Ιουδαῖοί με συλλαβόμενοι ὄντα ἐν τῷ 
σι “ Ν 

22 ἱερῷ, ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. ἐπικουρίας οὖν τυχὼν το 
΄΄ 5 ξ΄» φ}ὰ ν σε ς ᾽ὔ ’ἤ’ὔ; Ψ 

τῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἐστηκα, 
’ σ' Α ’ 

μαρτυρόμενος μικρῷ τὲ καὶ μεγάλῳ, 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὅρα πως ἐκτὸς κολακείας ἐστὶν ὁ λόγος 

αὐτοῦ" καὶ τὸ πᾶν ἐπιγράφει τῷ Θεῷ" εἶτα ἡ παρρησία: ἀλλ᾽ 

οὐδὲ νῦν ἀφίσταμαι, καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἀπὸ προφητῶν γὰρ ἰσχυρί- τς 
ες ,3 ν᾿ ς  ,3) ἣ ε 5» “ νι φΦ,») ζομαι, “ εἰ παθητὸς ὃ Χριστὸς" εἶτα ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ἐπαγ- 

’ὕ 4 ΄ ς “Ὁ Ἁ 7 9 4 9. 

γελία' εἶδε τὴν παρρησίαν ὁ Φῆστος, καὶ τί φησιν; ἐπειδὴ ἀεὶ 

πρὸς τὸν βασιλέα διελέγετο, ὥσπερ ἔπαθέ τι, καὶ φησὶ πρὸς αὖ- 
Ἁ εε ’ὔ “Ὥ 423 Α ἐν» 

τὸν, ““ μαίνῃ Παῦλε,᾽ καὶ τὰ ἑξῆς. 
Α . Φ 2 

Οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τὲ οἱ προφῆται ἐλάλησαν 20 
’ ῶ ξσε 

43 μελλόντων γίνεσθαι, καὶ Μωυσῆς, εἰ παθητὸς ὁ Χρι- 
, 4 σ΄ 9 3 ,ὔ Ι σ΄ ζω ’ στος, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως ὃ νεκρῶν φῶς μέλλει 

, ζω) ἴω) Α, σι Κ᾽ 

καταγγεέλλειν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσι. 
Τοῦ Χρισοστόμου. “ἵνα μὴ δόξη αὐτὸς διδάσκαλος εἶναι, τοὺς 

9. 7 Ν ’ὔ ᾽ὔ ᾿ ἐε- 3 ν ς Ν προφήτας ἐπάγει, τὸν Μωσέα λέγοντα, “ εἰ παθητὸς ὁ Χριστος, ἃς 

“ εἶ πρῶτος ἐξαναστάσεως." 

Ὅτι μὲν οἷ προφῆται ἐλάλησαν περὶ τοῦ πάθους Χριστοῦ, 

περιττὸν τὰ πᾶσι πρόδηλα λέγειν ὅτι δὲ καὶ Μωσῆς, δῆλον ἐκ 
89 3 “Ὁ 4 Φ 9 ’ “« 3 ἐ ς ’ 3 ΝΥ 

τοῦ εἰπεῖν αὑτὸν ὡς ἐκ προσώπου τοῦ [οὔδα, ““ ὡς λέων ἀναπεσὼν 

“ἐκοιμήθη, καὶ ὡς σκύμνος λέοντος" τίς ἐγερεῖ αὐτόν ; σαφῶς 23ο 

γὰρ τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀνάστασιν σημαίνει, καὶ 

μὴν καὶ τὸ πάθος δι’ ὧν πάλιν φησὶν, “ ὄψεσθε τὴν ζωὴν ὑμῶν κρε- 
ἐς , 9.ϑ δ ’ 3. ῳφ 2  ῳΦ«0.Ὁ “ον μαμένην ἔπι ξύλον ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν. 

5 ἐξαναστάσεως (οα. 

28Ε 
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Διδέμου. Ὁ βουλόμενος ἀποδεικνύναι πτῶς Μωῦσῆς οἷδε τὸ 
πάθος καὶ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ" ἀλλὰ πῶς φωτίσει τὸν 

λαὸν καὶ τὰ ἔθνη, σνγχρήσεται τῇ πρὸς ᾿Ιούδαν εὐλογίᾳ ἀναφερο- 
’ 9 2 .] ᾿ ΑἉ 3 ΄ “ο . ἔξ ᾽ μένη ἐξ ὅλων εἰς τὸν Χριστὸν, ἧς ἐν μέρει κεῖται" ““ σκύμνος 

“4 λέοντος ᾿Ιοὔύδα ἐκ βλαστοῦ υἱέ μον ἀνέβης" ἀναπεσὼν ἐκοιμή- 5 
« ἐ ,’ Ἁ ς ’ὕ ὃ ’ 4  . 2. ν ,᾽) Κ Ἁ 6 

θης ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος" τίς ἐγερεῖ αὐτὸν ; αἱ με 
Ν ν  ςνΝ ,᾿ ἴλκω,ς , . 2 , ς 
ἕτερα----Καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν᾽ κοίμησις γὰρ ἐν τούτοις ὁ 

θάνατος, καὶ ἡ ἀνάστασις ἔγερσις λέγεται. μεθ᾽ ἣν ἀνάστασεν, 

“« μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, τοὺς γνωρίμους ἔπεμψε" πολλοὶ 

εἰλήφασι περὶ τοῦ σταυροῦ εἰρῆσθαι παρὰ τῷ Μωσεῖ" “ὄψεσθε το 

“τὴν ζωὴν ὑμῶν κρεμαμένην ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν" συγ- 

χρήση καὶ τῷ “εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ φερομένῳ 
ἐν Δευτερονομίφ᾽ πρὸς δεῖξιν τοῦ φωτὸς κατηγγελκέναι τὸν Ἴη- 

σοῦν, μὴ μόνον τοῖς ἔθνεσιν ἀλλὰ καὶ τῷ λαῷ ᾿Ισραήλ᾽ καὶ πάλιν 

εἰπὼν περὶ Μωσέως ὁ Παῦλος, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τὸν " Ῥ "μ Ἰγήσαμεν 
Ἁ “Ἁζ1ΨΓ 

ὀγειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τοὺς ἐν Αἰγύπτω βασιλικοὺς θησαυ-- ἘΟΥ ΤΡΡ ΡΟΣ ΕΟ ΌΣΕΒῈΡ Ὑ τὶ 
’ὔ’ 

ροὺς, πάλιν τὸν σταυρὸν σημαίνει. 

Ἀμμωνίου. “ Εἰ καθητὸς ὁ Χριστός" τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα 
νι Χ Ν “᾽ “Ὁ ᾽ “ῴ ὁ ουὦ 4 3 , 

Θεὸν ἔνσαρκον, σὺν ψυχῇ νοερᾷ παρέχον νοεῖν ἡμῖν, οὐκ ἔξω λόγου, 

καὶ παθητὸν αὐτὸν λέγει" ταῦτα δέ, φησι, Μωυσῆς καὶ οἱ προφῆ- 10 

ται προεῖπον εἰ πρῶτος ἐξαναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταῦυ-- β ρ β μ ΧΎ 
“ “ Ν “Ἅ ᾿ “ “᾿ 

ἔέλλειν τῷ λαῷ, καὶ τοῖς ἔθνεσι τὸ τί’ ἀντὶ τοῦ ὅτι ἐστί. Μωσῷς γ Ὁ Δα, κι 
Α Ν ΄ω 

᾿ “ εἰ παθητὸς ὁ Χριστὸς, εἰ πρῶτος ἐξαναστάσεως"" ὅτι τε εἶπεν 
παθητὸς ὁ Χριστὸς, πρῶτος. πρῶτος γὰρ οὗτος ἀνέστη, καὶ οὐκέτι 

ἀποθνήσκει" οἱ γὰρ ἀναστάντες δι αὐτοῦ, ἢ τῶν μαθητῶν, πάλιν ἃς 

ἀπέθανον, ἕως τῆς καθολικῆς ἀναστάσεως μένεντες. 

24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, ὁ Φῆστος μεγάλῃ 

τῇ φωνῇ φησὶ, μαίνῃ Παῦλε" τὰ πολλά σε γράμματα 
25 εἰς μανίαν περιτρέπει. ὁ Παῦλος, οὐ μαίνομαί, φησι, 

κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ σωφροσύνης καὶ ἀληθείας ῥή - 30 
ματα ἀποφθέγγομαι. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. ᾿Επειδὴ ἀεὶ πρὸς τὸν βασιλέα διελέγετο, 
ὥσπερ ἔπαθέ τι, καὶ ἰδὼν τὴν παρρησίαν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ὀργὴς 
φησὶν ὁ Φῆστος, “ μαίνη Παῦλε" ὁ δὲ Παῦλος τὴν αἰτίαν 
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διδάσκει, δ ἣν πρὸς τὸν βασιλέα τὸν λόγον ἀπέστρεψε" ““ τόδε 

“γὰρ οὐκ ἔστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον." 

36 ᾿Επίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεὺς, πρὸς ὃν καὶ 
παρρησιαζόμενος λαλῶ: λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων 
οὐδὲν πείθομαι" οὐδὲ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον ς 

τοῦτο. 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Ἐνταῦθα περὶ τοῦ σταυροῦ φησι, περὶ 

τῆς ἀναστάσεως, ὅτι πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης γέγονε τὸ δόγμα. 
’ ξ“- σι ’᾽ 4 

2) Πώυστεύεις, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, τοῖς προφήταις ; οἶδα 
Α, σι αϑὅῦτι πιστεύεις. ὁ δὲ ᾿Αγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, το 

2 9 ’ ’ Ἁ 4 

ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν γενέσθαι. 

Τοῖ αὐτοῖ. Ταῦτα φησὶ δεικνὺς ὅτε τὰ πάντα οἶδεν ὅ ̓ Αγρίπ- 

τας, καὶ μονονουχὶ λέγων καὶ πρὸς αὐτούς" ἔδει μὲν καὶ ὑμᾶς 

ταῦτα εἰδέναι" τὸ γὰρ ἐπαγόμενον τοῦτό ἐστιν “ὁ οὐ γάρ ἐστιν ἐν 
“γωνίᾳ πεπραγμένον." 16 

σι ΕΥ̓ ΄σε δι 

492 ὋὉ δὲ Παῦλος ἔφη, εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ, καὶ ἐν 
ζω. ἰ 4 , ΄ ᾿. 

ὀλίγῳ καὶ πολλῷ, οὐ μονον σὲ ἀλλὰ καὶ πᾶντας τοὺς 
᾿ ’ ’ κι ᾽ 

ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους, ὁποῖος κἀγώ 
Ν ΄““» σι» 

εἶμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. 
Τοῦ αἰτοῦ. Τὸν ἐθνικὸν εἰς πίστιν θέλων ἑλκῦσαι, ἤθελεν το 

3Ν "“Ὃ “«π- ὅὁ 23 3 “Ὁ ’ὔ 9 Ἁ {ε ΥΨΝ 

αὑτὸν μαρτυρήσαι τοῖς υπ αὐτου λεγομένοις, δ ὧν φησιν, “ τί ἀπι- 
ἐς ’ 396 »ν ΄σ δι τ 95." ς ’ “33 9“ 

στον κρίνεται παρ ὑμῖν; ἱνα, δ ὧν αὐτὸς ὡμολόγει, σωθῆ" τῷ 
“υ ᾿ “- “ [ο ΄ δὲ Θεῷ τὸν τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν κατόρθωσιν ἀφορίζει πρὸς 

“ ᾽ὔ φω ’ ᾿) “ Ω ’ὔ’ Α ξς ᾧι, τῷ μηδένα τοῖς λεγομένοις ἀντειπεῖν" τίς γὰρ οὗτος ἡλίθιος ἢ 

βλάσφημος, ὃς τολμήσειεν εἰπεῖν, ὅτι οὐ δύναται ὃ Θεὸς ποιῆσαι ας 
ὅσα θέλει ; ἢ οὖν ἑκόντας διαπιστεῖν ἤθελεν ἐκείνους συνθέσθαι τῷ 

ο 4 ᾽ ’᾽ [Ω 4 ’᾽ “ δ 7 φ 
τῆς ἀναστάσεως λόγῳ, ἢ διὰ τὸν φόβον τοῦ μὴ θεομάχονς ὑπο- 

πτευθῆναι αὐτούς. 

Οὗτός ἐστιν ὁ μετὰ τὸν πρῶτον Ἀγρίππαν καὶ τὸν Ἡρώδην 
ἤ 3 ’ , “ ͵ὕ ἃ [6 3 “ὦ ’ δεύτερος Ἀγρίππας, συνώνυμος τῷ δευτέρῳ καὶ νίὸς αὐτοῦ γενό- 30 

 :κς4 ’ 2 ’ ς [4 Ἁ δῷ 9 

μένος, νπὸ Κλαυδίου αὐτοκράτορος Ρωμαίων βασιλεὺς τῆς [ου- 

δαίας. Ὥ 
“Ὁ , 

Τοῦ Χρνισοστόμου. Καίτοι ἄξιον ἦν δόξης" ἀλλὰ πρὸς τὴν 
4Ὲ2 
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κείνων ὑπόληψιν ἀφορῶν, διὰ τοῦτο εἶπε, “ παρεκτὸς τῶν δεσμῶν 

“ τούτων. 
Τοῖ αὐτοῦ. Τί λέγεις, ὥ Παῦλε, ἄνευ τῶν δεσμῶν ; καὶ ποιά 

σοι λοιπὸν παρρησία, εἰ ταῦτα αἰσχύνῃ καὶ φεύγεις ; καὶ ταῦτα 

ἐπὶ δήμου τοσούτον' οὐ πανταχοῦ τῶν Εἰπιστολῶν ἐπὶ τῷ πράγματι 5 
’ 9. Ἁ ὃ , νξ “ἢ αλ “ ς ΑΝ ὅλ δ᾽: σω τούτῳ καυχᾶσαι, καὶ δεσμὸνδ σεαυτῷ" καλεῖς ; καὶ τὴν ἄλυσιν ἡμῖν 

φῷ ’ “ 

ἀντὶ διαδήματος πανταχοῦ περιφέρεις ; τί τοίνυν γέγονε νῦν, ὅτι 
9 ᾽ Ά ’ έ ᾿] ΦΝ φ ᾽ὔ᾽ 2) {ε δὲ ΡῚ ἀκεύχη τὰ δεσμά; “ οὐκ αὐτὸς ἀπεύχομαι, φησιν, “ οὐδὲ αἷ-- 

{ε ’ 7) 3 »}) 7’ -ΦὉ5 3 ’ ,᾿ςς 4 μ᾿ 

σχύνομαι" ἀλλ᾽ ἐκείνων τῇ ἀσθενείᾳ. συγκατα βαίνω" οὕπω γὰρ 
ἂν ; ν , .») ῶΖι Καὶ δ) δ Ὦ χωροῦσι δέξασθαι τὸ καύχημα τὸ ἐμόν" ἔμαθον δὲ παρὰ τοῦ δε-- το 

σπότον μου “ μὴ ἐπιβαλεῖν ἐξίθλημα ῥάκους ἀγνάφον ἐπὶ ἱματίῳ 

“ χαλαίῳ"" καὶ διὰ τοῦτο οὕτως εἶπον. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---Δεῖ 
τοίνυν συγκαταβαίνειν" ὅταν γὰρ μάθωσι φιλοσοφεῖν, τότε εἴσονται 
καὶ τοῦ σιδήρον τούτου τὸ κᾶλλος καὶ τὴν ἀπὸ τῶν δεσμῶν περε- 

φάνειαν. Καὶ πάλιν----Οὐ γὰρ τὸ δεθῆναι διὰ Χριστὸν, ἀλλὰ τὸις 
"“ο ᾿ Α Ἁ “«ῳ ὔ “ΦὋ οῷ “ “Ὁ 

φοβηθῆναι τὰ δεσμὰ, καὶ προδοῦναι τι τῶν τοῦ Χριστοῦ, τοῦτο 

αἰσχύνη" ὡς ἐὰν τοῦτο μὴ ἢ, καὶ παρρησίας πρόξενα τὰ δεσμά. 
Ἀμμωνίου. Δείκνυσ, τὸ τῆς θεοσεβοῦς αὐτοῦ ἀγάπης ὃ λόγος" 

3 Α ᾿ Α ’ ’ Ν᾿ ἢ δέ δὲ ϑ. "ὦ εἷς μὲν τὰ καλὰ πάντας θέλων κοινωνοὺς εἶναι, μηδένα δὲ αὐτῷ 

κοινωνῆσαι εἰς βάσανον ἢ θλίψιν. 20 
σι ’ σ΄ ’ Ἁ Ν 

40 ΚΚαὶ ταῦτα εἴποντος αὐτοῦ, ἀνέστη τὲ ὁ βασιλεὺς καὶ 
εε ν Ψ ἢ . ε , ». ες ᾿ 

410 ἡγεμῶν, ἢ τε Βερνίκη, καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὑτοῖς" καὶ 
3 ’ 3 ’ Ἁ » ὔ [4 « 

αναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, τι 
564. Ψ ’, Ἃ σι , ς- ΓΚ 

οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν πράσσει ὃ ἄνθρωπος 
φΦ ᾽ ὔ δ “- ’ Υ ’ 

4λοὗῦτος. ᾿Αγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, ἀπολελύυσθαε ας 
5949 ε ΝΥ φ 3 ν.» [4 ’ 

ἠδύνατο ὃ ἄνθρωπος οὗτος, εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 

Τοῦ Χρυσοστόμονυ, Ὁρᾷς πῶς καὶ πάλιν ὑπὲρ αὐτοῦ ψηφέ- 
ζονται, καὶ μετὰ τὸ εἰπεῖν μαίνη, ἀφί ὑτὸν, οὐ τοῦ θανά ἔνται, καὶ μετὰ τὸ εἰπεῖν μαίνῃ, ἀφίησιν αὐτὸν, οὐ τοῦ ανατοὺ 

[ον Φ.. σῳ 3 

ἀλλὰ καὶ τῶν δεσμῶν. καὶ τέλεον ἂν ἀφῆκαν αὐτὸν, εἰ μὴ Καίσαρα 

ἐπεκέκλητο᾽ ἀλλὰ τοῦτο οἰκονομικῶς γέγονε τὸ καὶ μετὰ δεσμῶν 30 
3 ν᾿ ᾽ .“Ψ φ ω] , 3 ᾿ φ Ρ 9 [ 

ἀπελθεῖν μέχρι δεσμῶν, ὡς κακοῦργος φησὶν, εἰ γὰρ ὁ Κύριος αὐτοῦ 

μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη, πολλῷ μᾶλλον οὗτος" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐκεῖνος οὐκ 
ἢ ͵ ὃς σ΄ ΔΛ Ψ ,.ἊΝ ,. ᾿᾽ » 
ἐκοινώνησε τῆς δόξης, οὕτως οὐδὲ οὗτος" τὸ γὰρ θαυμαστὸν τότε ἄνα.-- 
φαίνεται τὸ ἀναμεμιγμένον τούτοις, μηδὲν παρ αὐτῶν βλάπτεσθαε. 

ε 8ι1ς. δ 816. 
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ΚΕΦ. ΛΗ. 

πλοῦς Παύλου ἐπὶ 'Ρώμην κινδύνων τὲ πλείστων καὶ μεγάλων ἔμπλεως ἷ. 

: Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, 

παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμῶτας 

χέκατοντάρχῳ ὀνόματι ᾿Ιουλίῳ, σπείρης Σε ἢς. ἐπι- 5 
’᾽ ξ΄“ σι 

βάντες δὲ πλοίῳ ᾿Αδραμυττηνῷ, μέλλοντι πλεῖν ἐπὶ 
Α Ν ᾿ 3 ’ ’ 39 7 ἃ ἃ 

τοὺς κατὰ τὴν Ασίαν τόπους, ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν 

83 ἡμῖν ᾿Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως. τῇ τε 
« », ’ 9 ΄“ 

ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα" 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καὶ Ἀρίσταρχος μέχρι που συνέρχεται το 
τῷ Παύλῳ καλῶς καὶ Ἰ ζ ὁ Ἄρί, ἐλ : : ς καὶ χρησίμως πάρεστιν ὃ Αρίσταρχος, μέλ- 

λων ἅπαντα ἀπαγγέλλειν εἰς Μακεδονίαν τὰ περὶ αὐτοῦ. 

Φιλανθρώπως τὲ ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος, 
᾽ Ἁ ᾿Ὶ 

ἐπέτρεψε πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυ- 
χεῖν. 15 

Τοῦ αὐτοῦ. “" Φιλανθρώπως τέ." εἰκὸς γὰρ ἦν αὐτὸν ἀπὸ 
πολλῆς κακώσεως εἶναι, τῶν δεσμῶν, τοῦ φόβου, τοῦ ἄγεσθαι καὶ 

, μώ “Φ λιν. “ ’ Η͂ 4 ΄ 3 4 
φέρεσθαι" ὅρα πῶς οὐδὲ τοῦτο κρύπτει, ὅτι ἐβούλετο ἐπιμελείας 

τυχεῖν. 

4 ΚΚαἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον, διὰ ̓ ο 
5τὸ τοὺς ἀνεμοὺς εἶναι ἐναντίους. τό τε πέλαγος τὸ κατὰ 
τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες, κατήλθο- 

μεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. 
Τοῦ αὐτοῦ. Πάλιν πειρασμοὶ, πάλιν ἄνεμοι ἐναντίοι" ὅρα διὰ 

2 ω ᾿ς ΄, “,ς" : , . 51 ᾿ πάντων οὕτω τὸν βίον τῶν ἁγίων ὑφαινόμενον᾽ ἐξέφυγε τὸ δικα- Ὡς 

στήριον, καὶ περιπίπτουσι ναναγίῳ χειμῶνος. 

6 Κακεῖσε εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον ᾿Αλεξανδρινὸν 
ἡ πλέον εἰς ᾿Ιταλίαν, ἀνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό. ἐν ἱκα- 

΄- ΑἉ ε», “ξ“ 4 ἤ ’ ναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες, καὶ μολις γενόμενοι 
“σι σῳ ς [4 κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ προσεῶντος τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύ- 30 

᾿ ἔμπλεως οἵη. (οἀὰ. Ν. (Ο. 
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ϑσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην᾽ μόλις τε παραλε- 

9 

Χο 

11 

ἤ 93. Ψ 4 ᾽ Ν 

γοόμενοι αὑτὴν, ἤλθομεν εἰς τόπον τινα καλουμενον Κα- 
Ἁ φΦ λ 4 λοὺς Λιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασία. 

Τοῖ αἰτοῦ. “" Πλοῖον," φησὶν, “Ἀλεξανδρινὸν," εἰκὸς καὶ 
9 ’ 3 “ὦ 3 Ν᾿ 2 Ρ’ , Ν Ἁ φ᾿ Ά 

ἐκείνους ἀπαγγεῖλαι εἰς τὴν Ασίαν τὰ κατὰ τὸν Παῦλον, καὶ 
’ 3 δ ’ὔ Ψ Α ,  ϑ δ 2.0.Ν 

τούτους εἰς τὴν Λυκίαν" ὅρα τὸν Θεὸν οὐδὲν καινίζοντα οὐδὲ μετα- 

βάλλοντα' ἀλλὰ ἀφιέντα αὐτὸν εἰς τοὺς ἀνεμοὺς τοὺς ἀνεπιτη- 

δείους πλεῖν οὐκ ἀφῆκεν αὐτοὺς εἰς πέλαγος, ἀλλ᾽ ἀεὶ παρὰ γὴν 
ἔπλεον. 

Ἵ ἴον δὲ ᾽ ὃ “ λ»ν»ν Ἁ 9 
κανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου, καὶ ὄντος ἤδη ἐπι- το 

κι “ Ν , 4 

σφαλοῦς τοῦ πλοὺς, διὰ τὸ καὶ νηστείαν ἤδη παρελή- 
λ θ γΊ « Π Ὰλ λ ’ 3 σι 

υθέναι, παρῃνει ὁ ]αῦλος, λέγων αὑτοῖς, 

Τοῖ αἰτοῦ. Τὴν νηστείαν ἐνταῦθα τῶν ᾿Ιουδαίων λέγειν ἡγοῦ- 
Ά Α ᾿ Ν ρου 9 Ν 4 [4 

μαι' μετὰ γὰρ τὴν πεντηκοστὴν ἐξῆλθον ἐκεῖθεν μετὰ πολὺν χρό- 

νον, ὡς ἐν αὐτῷ σχεδὸν τῷ χειμῶνι παραγενέσθαι εἰς τὰ μέρη τῆς τς 

Κρήτης καὶ τοῦτο δὲ οὐ μικρὸν θαῦμα τὸ διασωθῆναι, καὶ δι᾽ 
αὐτὸν ἐκείνους. 

“ “τὦ δνΨ ζ 

Ανδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας, 
9 ’ ΄-ὦἜ ’ Α, ζω ’ 3 οῚ ΝΥ ΄ι 

οὐ μονον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ζω) [2 ζω ’ Γ Ἁ ζω. 

ψυχῶν ημῶν, μέλλειν ἔσεσθαι τον πλοῦν. 20 
Ν , σ΄ .ἊΨ . 5 . Τοῖ Χρυσοσζόνον. Ορα “τὸ ἄτυφον 'να μὴ δόξῃ προφη- 

τεύειν, ἀλλ᾽ ἀπὸ στοχασμοῦ λέγειν᾽ ““ θεωρῶ," φησιν, οὐδὲ γὰρ ἂν 
, 542 ΞΡ" ΡΝ ΄, ΄ ἌΝ ες 
ἐδέξαντο εὐθέως, εἰ τοῦτο εἰπε πρότερον προφητεύει καὶ λέγει, ὅ 

Θεὸς, ᾧ λατρεύω, ἐνάγων αὐτούς" πῶς οὖν ἐγένετο μετὰ ζημίας 
“ὦ 9. » [} 3 ν ε » , μώ » νι "» ψυχῶν ; ἐγένετο ἄν, εἰ μὴ ὁ Θεὸς διέσωσεν' ὅσον γὰρ κατὰ τὴν ᾽ς 

΄ φ 4 4 ’ Ἁ 3 39. 6 Α 39. ἢ 

φύσιν τοῦ πράγματος, ἀπώλοντο ἂν, ἀλλ ὁ Θεὸς ἐκὼώλνεν. 

Ἀμμωνίου. Προφήτης γὰρ ὧν, ἀνήγγειλε τὸν ἐσόμενον ἐν 
γσῴ ’ὔ ΄ “ ᾿- Ἁ ΩΡ 9 Ν 3 4ἉἯἫ 9 

τῷ πλοίῳ κίνδυνον Παῦλος" καὶ παραινῶν, οὐκ ἐπειθεν αὐτοὺς ἐν 

Κρήτῃ παραχειμάσαι, οὐ τῆς εἱμαρμένης αὐτοὺς εἰς τοῦτο εἰσα- 
γούσης, ἀλλὰ τῆς ἑαυτῶν γνώμης. 40 

ε Ο δὲ ς 4 ΄- βε ᾿ ΄σ΄ λ' ὔ 

ἐ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ 
“σ΄ ΕῚ ᾽ Γ - ς "κ “᾿ ’ ’ 

μᾶλλον ἐπείθετο, ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ [Ἰαύλου λεγομένοις. 
ϑ ἤ Α σε: ’ ε ’΄ Ἁ 

12 ἀνευθετου δὲ τοῦ λιμενος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμα- 
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σίαν, οἱ πλείους ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴπως 

δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λι- 
μένα τῆς Ἰζρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον. 

14 ὑποπνεύσαντος δὲ νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρα- 

τηκέναι, ᾷραντες ἄσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. Γ 
Τοῦ αὐτοῖ. Νομίζων ὅτι δεῖ μᾶλλον τοῖς ἐμπείρως ἔχουσι 

4ἉἯ , “. “ ἃ 5 ’ἤ 3 ’᾽ “Ὁ . κ 

πρὸς τὸ πλεῖν πείθεσθαι, ἢ ἐπιβάτῃ ἀπείρῳ ναυτικῆς" ὠστε οὖν 

γνώμης ἦν καὶ οὐ τύχης τὸ ἁμάρτημα᾽ ὅτι γὰρ οἴδαμεν κατὰ 
φύσιν ἐκφυγεῖν κίνδυνον, αὐτὴ ἡ πείρα τῶν πραγμάτων διδάσκει 
μὴ κατακρημνίζειν ἑαυτὸν τινὰ, ὡς ἀναμφιβόλως τοῦ πράγματος το 

κίνδυνον φέροντος, τῆς τύχης καὶ εἱμαρμένης εἰπὼν προῦπτον κοι- 
᾽ ΓΝ [4 , δὲ δὲ ὃ ᾽ὔ 3 ’ σθ μωμένης, ἢ γρηγορούσης μὲν, μηδὲν δὲ δυναμένης ἀντιπράξασθαι 

νι ωυ ᾿ “ “-ι φ 5 ΄ - αϑ᾽ ἃ Δ , κατὰ τῆς προαιρέσεως τῆς τῶν ἀνθρώπων καθ᾽ ἣν ᾧ ἂν βούλωνται, 
τὰ ἐφ᾽ ἑαυτῆς πράγματα ἄγονσι καὶ φέρουσιν, ὡς καὶ οἱ σὺν τῷ 
Παύλῳ ἐκδημοῦντες" οὕτω δὲ κατὰ προαίρεσιν ἔπραττον, ὅτι εὖ-15 

θέως ἐπιτηδείον τυχόντες ἀνέμου ἔχαιρον κατὰ τὸ ῥῆτον᾽ ᾿φησὶ 
γὰρ, “ ὑποπνεύσαντος δὲ νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατη- 
“ κέναι," ὧν τὸ ἀπειθὲς κατελέγχων ὁ Παῦλος φησὶν, “ ἔδει μὲν, 

“ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι, μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης. 

Ι4{ Μετ’ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλε κατ’ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνι- 1ο 
Ν “᾿ 15 κος, ὃ καλούμενος εὐρυκλύδων. συναρπασθέντος δὲ τοῦ 

Α ξ΄ σι 

πλοίου, καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπι- 
[4 

τό δόντες ἐφερόμεθα' νησίον δέ τι ὑποδραμόντες Κλαύδην, 
ἦ σι “ 

τ) μολις ἰσχύσαμεν περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης" ἣν 
᾽ὔ ᾿ ΠῚ σι ς δ -"» Ἁ ξ“ ς 

ἄραντες, βοηθείας ἐχρῶντο, ὑποζωννῦντες τὸ πλοῖον, 45 
Ἀμμωνίου. “" Συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίον, καὶ μὴ δυνα- 

μένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ" ὥστε οὐ δεῖ κυριολεκτεῖν ἀπαι- 

τεῖν τὴν γραφήν ἐπεὶ πῶς δύναται κυρίως ἐπὶ πλοίου λαβεῖν τὴν 
λέξιν τοῦ ἀντοφθαλμεῖν, ὅπον ἐπὶ ἀνθρώπον ἁρμόζει ; 

1ι8. Φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν σύρτην ἐκπέσωσι, χαλά- 30 
Ν “-- Ψ 3 ’ ζω ,Ὶ σαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφερόμεθα. σφοδρῶς δὲ χει- 

1ἴο μαζομένων ἡμῶν, τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο. καὶ τῇ 
“- ᾿ [4 δοτρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν" μήτε 
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’᾽ 9. "ἡ ’ ε ΄ 

δὲ ἡλίου, μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέ- 
΄“" λ 3 ’ Ἁ 

ρᾶς, χειμῶνος δὲ οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπτὸν περιή- 
φ“" ζω. 3 4, “ φ ς ζ΄ 

ρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς. 

Τοῖ Χρισοστόμου. Τουτέστι τὰ ἰστία' ὅταν γὰρ σφοδρὸς 
κ1 οΦ “ ἄνεμος ἤ, τοῦτο γίνεται ἐγκοπτομένης τῆς πρύμνης" τὸ μὲν οὖν 5 

γενόμενον ἀπὸ τοῦ καιροῦ ἐγένετο, τὸ δὲ θαῦμα μεῖζον, ὅτι ἐν καιρῷ 
4 9 7 49. 7 " ’ 9. 9 . 4 3. Ἁ 

τοιούτῳ ἐκ μέσων ἐσώθησαν τῶν κινδύνων, αὐτὸς τε καὶ δι’ αὐτὸν 
οἱ λοιπκοι. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- Εἶτα χαλεκὸς ὅ χειμὼν, πολὺ τὸ 

, λν ν }) , ν »" Ω ’ νε 
σκότος" καὶ ἰνα μὴ ἐπιλάθωνται, καὶ τὸ πλοῖον διαλύεται, καὶ ὃ 

σῖτος ῥίπτεται καὶ πάντα, ἵνα μὴ ἔχωσι μετὰ ταῦτα ἀναισχυν- το 
“- ᾿ Ἁ “ δ Ἁ Ω , ν.,)} , 

τεῖν᾽ διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ πλοῖον διαλύεται καὶ ἐπισφέίγγονται 
39. “ὦ ς ΄ 

αὑτῶν αἱ ψνχαί. 

Ὲ νεσις Παύλου πρὸς τοὺς σὺν αὐτῷ περὶ ἐλπίδος σωτηρίας. 

δὶ πΠολλῆς δὲ ἀσιτίας ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ Παῦ- 
σι: 4 4 4 

λος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, ἔδει μὲν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχή- τ- 
’ Δ.» »; 593. ΄“: ὔ ΄“ ᾽ 

σαντᾶς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς άρητης, κερδῆσαί τε 
Ἁ ΄- σι 

χατὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. καὶ τὰ νῦν παραινῶ 
“σ΄ σι 4ἉἫ Ν ΄σ- “ 

ὑμᾶς εὐθυμεῖν' ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμιᾶς ἔσται ἐξ 
44 ὑμῶν, πλὴν τοῦ πλοίου. παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ 

ᾷ ξ“" ζο φ' 53. Α ’ δ [4 Ἁ 

λᾳνυκτὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ ἐγὼ λατρεύω, ἄγγελος, λέγων, μὴ 30 

φοβοῦ, Παῦλε, Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι" 
»“Ὃ 4 “Ὁ ΚῚ ΝΥ Ἁ ΦΦὋ “Ὁ 9 . ὔ 

ΤοΥ αὐτοῦ. Εἶτα μετὰ τὸν τοσοῦτον χειμῶνα οὐκ εἐπεμβαί- 

γὼν αὐτοῖς διαλέγεται, ἀλλὰ βουλόμενος κἂν εἰς τὸ μέλλον τι- 

στευθῆναι, καὶ τὰ γεγενημένα παραλαμβάνει εἰς μαρτυρίαν τῆς 
-.“ ε , 3 λοις Σ δέ ᾿ς, ὦ ᾽.» ἢ 

τῶν ῥηθησομένων ἀληθείας" καὶ δύο προλέγει" ὅτι εἰς νῆσον ἐκπε- ἃς 

σεῖν δεῖ, καὶ ὅτι τὸ μὲν πλοῖον ἀπολεῖται, οἱ δὲ ἐνόντες σωθήσον- 

ται" ὅπερ οὐκ ἦν στοχασμοῦ ἀλλὰ προφητείας" καὶ ὅτι ““ Καίσαρι 

“ δεῖ παραστῆναι." 

Καὶ ἰδοὺ, κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας τοὺς πλέ. 

4οοντας μετὰ σοῦ. διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες" πιστεύω γὰρ τῷ 3. 
.“ [4 Ψ ἃ ΄ ΄ 3 

“6 Θεῴ, ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. εἰς 
νῆσον δέ τινα δεῖ ὑμᾶς ἐκπεσεῖν. 
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»“᾿ , ΄ , Ω͂ 39 Τοῦ Χρυσοστόμου. Τὸ ““ καχάρισταί σοι ὁ Θεὸς ἅπαντας, 
ΑΝ ϑ [4 Α Α 

ουχε ἀλαζονείας ἐστὶν, ἀλλὰ βουλομένου προσάγεσθαι τοὺς πλέ- 
᾿ 3 ἰχᾺ 35 (ὦ ,ὔ Ν 9 λλ᾽ -4 ἴϑωντ .« ὃδὃϑὃ}᾽ὃὉ 

οντας᾽ οὐχ ἑνα αὐτῷ χάριν ἔχωσιν, ἀλλ᾽ ἕνα πείθωνται τοῖς ὑπ 
» α ᾿ς ες " Υ , ν᾽ 5 . ᾿ αντοῦ λεγομένοις" ὥσανει ἔλεγεν, ἄξιοι μέν εἰσιν ἀποθανεῖν, ἐπειδὴ 

φῳ ΄ 

ταρήκουσαν᾽ πλὴν εἰς τὴν χάριν τὴν σὴν τοῦτο γεγένηται" πρότε- ς 
φώ Ἁ Ά κι ,3 ρὸν γοῦν προφητεύει καὶ λέγει ““ ὁ Θεὸς ᾧ λατρεύω," ἐνάγων αὖ- 

’ [ΩΣ ὗν 3 39. ᾿ [4 ὅσα 9. » ΓᾺ 3 δ ε 

τοὺς. πῶς οὖν οὐκ ἐγένετο μετὰ ζημίας ψνχῶν ; ἐγένετο ἂν, εἰ μὴ ὁ 
4ἉἋ ΓΨ ’ "Ὁ ’ὔ᾽ 

Θεὸς διέσωσεν ὅσον γὰρ κατὰ τὴν φύσιν τοῦ πράγματος, ἀπκώ- 
Α ’΄ Ψ ΄ ο“οΕς ὦἴ λοντὸ ἄν" ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς ἐκώλυσεν εἶτα να δειχθῇ ὅτι οὐκ ἀπὸ 

δῷ “ ΗΑ [ ᾽ Ἁ 3 ’ ΝΥ Ἁ 
στόχασμον ταῦτα ἐλεγεν, ὁ κυβερνήτης τα ἐναντία ἐλεγε, καί το 

ὃν " Ν σ΄ δ ΜΞ Α , 
ταῦτα ἔμπειρος ὥν᾽ οὕτως οὐκ ἀπὸ στοχασμοῦ ἦν τὰ λεγόμενα" 

νος ’ “ ’ 39. 7 Ἁ λ ες ’ ,, δ 
καὶ ὁ τῦπος ταῦτα παρήνει ἀνεύθετος ὧν, καὶ οἱ πλείους ἀπὸ στο- 

" ΩΝ ὔ κ᾿ . Ἁ χασμοῦ μᾶλλον ἐφαίνοντο λέγοντες" εἶτα χαλεπὸς ὁ χειμὼν, 
Ἁ , "4 - » “ο 

πολὺ τὸ σκότος, καὶ ἕνα μὴ ἐπιλάθωνται καὶ τὸ πλοῖον διαλύεται" 
4 ’ 3. (ὦ ς ΚΑ 4 , Ν Ἁ Ν Φ ’ 

καὶ ἐπισφίγγονται αὐτῶν αἱ ψυχαί" οὐ μικρὰ δὲ πρὸς τὴν ἀκρόα-ΥὉ5 
, ν ε Ν ΠΕ ἌΡ δῦ Ὁ δ , σιν συνεβάλλετο καὶ ὁ χειμὼν καὶ τὸ σκότος" ὅρα γοῦν πῶς τεί- 

Ἁ ’ 4 γ νε ΄ Ἁ 
θεται ὁ ἑκατοντάρχης" καὶ ὃ τόπος χαλεπὸς κατὰ τὸν Αδρίαν, καὶ 

ἀσιτία πολλή" ἐν μέσω γὰρ ἦσαν θανάτον ολλή" ἐν μέσῳ γὰρ , . 
, ἢ Ν ’ 39 . Ἀμμονίούυ, “ Κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς πάντας ὥστε οὖν 

ψευδὲς τὸ εἰρημένον τῷ Ὁμήρῳ" 20 ἐς τὸ εἰρημένον τῷ “Ομήρς 

μοίραν δ᾽ οὕτινα φημὶ πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

οὗ κακὸν, οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 

ἃ ’ Ψ ἀδέ 3 “ Ν .Φ ΄ [ , 
Ο σημαίνει ὅτι ἀδύνατον ἐκφυγεῖν τὴν τοῦ θανάτον εἱμαρμένην 

. “Φ , ς ’ “«φ Σ , 4 , ὲ ᾿ νΝ 3 
ἅμα τῇ γεννήσει δριζούση τοῦ ἀνθρώπου τὸν θάνατον" ἶδοὺ γὰρ εἰ 

ΩΝ Ὕ “᾿ ΄ Ων “ο 

μὴ διὰ Παῦλον πάντες εἶχον οἱ ἐν τῷ πλοίῳ ἀπολέσθαι, τοῦ Θεοῦ 25 
“ο ο “- ΩΝ ’ ΝΥ ν 39. Ὁ τοῦτο δωρησαμένου αὐτοῖς τιμῇ τοῦ δικαιον᾽ ἔκειτα δὲ εἰ εἰμαρτο 
[4 9 [4 4 3 φφ 9 3 μ᾿ ᾽ὔ Ψ [4 

πάντας ἀπολέσθαι, ὅσον ἐκ τῶν εἰκότων, ἐν πελάγει ἄσιτος μείνας 
, ς Ὁ 3 “ ΄ λσ , : Ψ δεκατέσσαρας ἡμέρας ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ὕστερον νανωγήσας" εἶπε 

Ἁ 6 "- ’ 

γὰρ ὁ ψευδὴς λόγος, 
οὐ κακὸν, οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, 240 

Η Ἢ 4 Ἢ Α ᾿ . Ἀ «εν ᾿ 
ἔδει γὰρ καὶ τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς κακοὺς ἐν ἕνι πεσόντας πτώματι 

“υ , ’ κ} 
ἀναμφίβολον φέροντι θάνατον, ἀποθανεῖν᾽ ἀλλὰ τὸ ἐναντίον εἶπεν 

[4 ,ὔ ’ 

ἡ γραφὴ, ὅτι ὁ δίκαιος ἐσώζετο ἐξ ὡμολογημένον κινδύνον, καίτοι 
“ 9 9. ὦ } ’ Ξ ΄ Ν “- “. 

πάντων τῶν ἐν αὐτῷ ἀποθνησκόντων οὕτω γὰρ ἦν τῷ Θεῷ δόξαν 
δῳ , ’ὔ ν, 44,9 4, [ 4 Ἁ [ ᾽ 

ἀκελθεῖν αὐτὸν ἐν Ῥωμη᾽ καὶ ἠδύνατο μὲν ὁ Θεὸς καὶ ἁρπάσας 35 

21Ὲ8Ὲ 
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ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ. δι᾽ ἀγγέλον στῆσαι ἐν Ῥώμῃ, καθὼς τὸν Ἀμβα- 

κοὺμ ἐξ ̓ Ιουδαίας ἁρπάσας παρέστησεν ἐν Βαβυλῶνι τῷ λάκκῳ 
5ω , 9 3 3 3 ’ Ἁ ] ᾽ ἍἹ 

τοῦ Δανιήλ᾽ ἀλλ οὐκ ἐποίησε καὶ τοῦτο θαυματουργίας ἐργον 

εἶναι δειξας, τὸ ἐξ ἀνελπίστον κινδύνον σῶσαι τὸν Παῦλον καὶ 

τοὺς σὺν αὐτῷ" ἐχαρίσατο δὲ τὰς μὲν ψυχὰς τῷ Παύλῳ, φιλό- ς 

στοργος γὰρ ἦν καὶ φιλάδελφος" τὸ δὲ πλοῖον καὶ τὰ σὺν αὐτῷ, 
φ Ν 93 ’ “ “Ὃ ““ 4." “᾿ ν. }) ’ 
ὡς μὴ ἀντιποιουμένον τοῦ θεοφιλοῦς τῶν ἐπὶ γῆς, μηδὲ ἀχθομέ- 

Ν “ ’ ᾽ ΄. Δ ὃ Α ᾿ δέ ς 
νου ἔπι τῇ τούτων ἀπωλείᾳ ὧδε οὖν διὰ τὸν δικαίον ζῶσιν οἱ 
3 “ἊΝ . Ψ ν »; ἝΝ ν΄ Ν 2 . » » ἀσεβεῖς" ἔστι δὲ ὅτε τὸ ἐναντίον καὶ πρὸ ὥρας ὃ ἀσεβὴς ἀπολ- 

λνται διὰ τὴν ἑαυτοῦ κακίαν' τοῦ Θεοῦ οὕτως πάλιν βουλομένου, το 

καθὼς ὁ ̓ Εκκλησιαστὴς φησὶ, “ μὴ ἀσεβήσης πολὺ, μηδὲ γίνου 

“ σκληρὸς, ἵνα μὴ ἀποθάνης ἐν οὐ καιρῷ σου" πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ 
ὅτι οὕτως ἔσται" πάντα μὲν δυνατὰ τῷ πιστεύοντι" πλὴν οὗτος οὐ 
διὰ πίστεως καὶ εὐχῆς ἤνυσε τὴν σωτηρίαν τῶν συμπλεόντων, ἀλλὰ 

’ μά μ4 Ν ςΦ 5 , 39. ὦ 
πιστεύσας ὅτι οὑτως ἔσται, ὡς ἐλαλήθη αὐτῷ. τις 

ε ν᾿ Α ,’ [4 4 Ὥς δὲ τεσσαρεσδεκάτη νὺξ ἐγένετο, διαφερομένων 
σι σι Ὶ ΄΄»ἢ Ν ’ ς 

ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ 
κι ΄ ἃ ΄᾽ 

48 ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν᾽ καὶ βολίσαντες, 
Φ ᾽ 4 “ . ἌΝ Ὶ ἢ 4 ’ 

εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι βραχὺ δὲ διαστησαντες, καὶ πάλιν 
’ ,Ὶ ’ 

49 βολίσαντες, εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε᾽ φοβουμενοί τε 5ο 
ἤ ΄σι ᾿ 

μήπως εἰς τραχεῖς τύπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥί- 
3 ’ ΄ ᾽’ , 

ψαντες ἀγκύρας τέσσαρας, ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι. 
σι Α ξσο Κι φε ’ 

ϑφοτῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ 
΄ ᾿ ’ Α μα 

χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει 
΄ ’᾽ 

ἐκ πρώρας ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν, 25 
Τοῖ Χρυσοστόμον. “Ἔμελλον οἱ ναῦται φευγεῖν, ἀειστοῦντες 

“- ᾽ Φ Ν  ε ’ ’ Ἁ “ ’ τοῖς λεγομένοις" ὁ δὲ ἑκατοντάρχης πιστεύει σὺν τῷ Παύλῳ" 

φησὶ γὰρ, ἐὰν οὗτοι φύγωσιν, “ ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε." οὐ διὰ 
“ 3 9 Ὁ ’ ΞΟ Ν λ ς ΄ . , 

τουτο, ἀλλ (νὰ κατασχὴ αὑτους, καὶ ἢ προφητεία μῆ διαπέσ 
Ψ , . » , , »,,Ὁ οι ὦ , Ν 
ὁρα καθάπερ ἐν ἐκκλησίᾳ παιδενομένους αὐτούς" τοῦ Παῦλον τὴν 3 

’ [Ὁ 3 3 ὦ Ν “ ’ἤ 9 

φιλοσοφίαν πὼς ἐκ μέσων αὐτῶν ἐσωσε τῶν κινδύνων" οἰκονομιι- 

κῶς ἀπιστεῖται ὁ Παῦλος, ἕνα μετὰ πείρας τῶν πραγμάτων 

πιστευθῇ" ὅπερ οὖν καὶ γέγονεν ὅρα γοῦν πῶς πείθεται ὁ ἑκα δν- 
ταρχος, ὥστε καὶ τὴν σκάφην ἀφεῖναι καὶ ἀπόλεσαι" εἰ δὲ οἱ 
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ναῦται οὐδέπω ἐπείσθησαν, ἀλλ᾽ ὕστερον πείθονται" καὶ γὰρ τὸ 
γένος τὸ τούτων ἰταμόν πὼς ἐστὶν, οὐκ ἔστιν εὐκαράδεκτον' ἐγκα- 

“Ὡ ᾽ 9 .. ’ 3 ’ ’ ’᾽ 9 

λῶν τίς ἐν συμφορᾷ τότε εὐπαράδεκτος γίνεται" τότε τοίνυν ἐπι- 
΄ Μ “ ςε« 5 Α “Ὥ “ι ὧφ 4 ὔ 

τίθεται, ὅτε πᾶσα ἡ ἐλπίς τοῦ σωθῆναι περιαιρεθῆ" να μῆήτις 
4 ΛΝ ΄ « ’ ϑῳ ’ , Ἁ 

εἴπη, ὅτι οὐδὲν γέγονεν, ὁ φόβος μαρτυρεῖ" τότε τὰ χρηστὰ «ς 

λέγει. 

φ ε σι ΄-Ὸὦ ε ’ Ὰ “- ᾽ 

3. Εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἐἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιὼ- 
48 οῚ φ ᾽ 3 ζω ’ ςε “"- σὰ 

ταις, ἐᾶν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι 
κ-ὦ Α 

41οὐ δύνασθε. τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία 
- ᾿ . ΝΥ 2" 3 - 

τῆς σκάφης, καὶ εἴασαν αὑτὴν ἐκπεσεῖν. 1ο 

Ἀμμωνίου. Ὅτε εἶδον ὅτι ἡ ἀβουλία αὐτῶν ἐποίησεν αὐτοὺς 

κινδυνεῦσαι, τότε ἤρξαντο τῷ Παύλῳ πείθεσθαι, ὡς μᾶλλον τῆς 

εὐκαίρου συμβουλῆς τῆς παρὰ ἁγίου ἀνδρὸς γινομένης, δυναμένης 

σῶσαι, ἢ εἱμαρμένης τῆς ἐν κινδύνῳ, μηδὲ ὄνομα ἐχούσης" εἰ γὰρ 

εἱμαρμένῃ ἐπείθοντο ἐκεῖνοι, καίτοι ὄντες ἐθνικοὶ, παριδόντες τὴν τς 

τοῦ θεοσεβοῦς συμβουλὴν, εἴων ἀπελθεῖν τοὺς ναύτας λέγοντες, 

ὅτι οὐκ ἂν οὗτοι ἀπελθῶσι, μὴ φέρη δὲ ἡμᾶς ἀποθανεῖν οὐδὲν τοῦτο 
΄“. 3 3 3 κ᾿ Ὗ 9 ’ Ξ ’ [Ω] Α ’ὕ 

ποιεῖ" ἀλλ᾽ οὐκ εἶπον οὔτε ἐποίησαν τὸ ἡλίθιον τοῦτο, καὶ πάσης 

γέμον ψευδαπάτης καὶ ἀγνοίας" δ ἃ ἐκ πολλῶν ἐκβλητέος ὃ 

περὶ εἱμαρμένης ἢ τύχης λόγος. 20 

33 Ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλε γίνεσθαι, παρεκαλεῖ ὁ 
Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων, τεσσαρεσ- 

καιδεκάτην σήμερον ἡμέραν ἐπιτελεῖτε προσδοκῶντες, 
ΝΞ 4 ’ 4 ΄ Α 

34 καὶ ἄσιτοι διαμένετε, μηδὲν προσλαβομενοι. διὸ παρα- 

καλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς" 25 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Παραινεῖ πάλιν μεταλαβεῖν τροφῆς" καὶ 
’ Α 4 ΛΝ “ ᾽ 3 ,ὔ 3 9 ᾿Υ 

πείθονται. καὶ αὐτὸς πρῶτος μεταλαμβάνει" οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἐργῳ 

πείθων, ὡς οὐδὲν ἔβλαψεν ὁ χειμὼν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον αὐτῶν τὰς 

ψυχὰς ὠφέλησε. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----[Πῶς ἔφερον ; ὃ φόβος κατ- 
εἶχεν αὐτοὺς, καὶ οὐκ εἴα εἰς ἐπιθυμίαν τροφῆς ἐμπεσεῖν, μέλ- 30 

λοντας ὑπὲρ τῶν ἐσχάτων κινδυνεύειν" τὸ μὲν οὖν γενόμενον ἀπὸ 
τοῦ καιροῦ ἐγένετο" τὸ δὲ θαῦμα μεῖζον ὅτι ἐν καιρῷ τοιούτῳ, ἐκ 

΄ 9 ἢ ΄ ’ 3 φ Ἁ 3 »Ν ς ΄ μέσων ἐσώθη πάντων κινδύνων, αὐτός τε καὶ δι’ αὐτὸν οἱ λοιποί. 
482 
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σε Ὶ Α Ἁ ’, φ ’ 

Τοῦτο γὰρ πρὸς τὴν ὑμετέραν σωτηρίαν ὑπάρχει" 
. δὰ Ν ΄΄ ζω “᾿ 

οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. 
Τοῖ Χρνυσοστόμου. “Τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτη- 

“ ρίας, ἐστὶ τὸ φαγεῖν" μήποτε τῷ λιμῷ διαφθαρῆτε' τὸ εὑ- 
χαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἔρρωσεν αὐτοὺς, τοῦτο 

γὰρ ψνχῆς πεπληροφορημένης, ὅτι σωθήσονται. 
Ἁ ,Ὶ φε 4 “σι 

35 Εἰπὼν δὲ ταῦτα, καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαρίστησε τῷ 
ΟΣ 93 ’ ΝΝ ΄ ΝΥ 3 , Ψ 46 Θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν. εὖὔ- 

, ’ 74 

θυμοι δὲ γενόμενοι πάντες, καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο 
τροφῆς" 1ο 

3 ’Ὅ εἐ . δ Ν 3 ͵ "2 φφ 37 

ΑμΜμωνίου. “Καὶ λαβὼν ἄρτον, ευχαριστήσας τῷ Θεῷ ἐνώ- 
εε ,ὔ - , Μ 3  ,33) ε Ν ς “ Υ͂ 

πιὸν πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν εωρακὼς ὁ Παῦλος οτι 

διὰ τὴν ἀνάγκην ἐπείθοντο τῷ Παύλῳ οἱ συνόντες" καιρὸς δὲ οὐκ ἦν 
3 ΄“- 3 φΞ“ Ἁ ’ 3 Λ Ά ΄ 

ἀθυμοῦσιν αὐτοῖς καὶ κινδυνεύουσιν εὐαγγελίζεσθαι τὸν Χριστόν" 

τέως ἐκ μέρους διδάσκει αὐτοὺς τὴν θεοσέβειαν, τὸ μὴ ἄλλως τις 

κλᾶν ἄρτον εἰ μὴ πρῶτον εὐχαριστήσαντας τῷ μόνῳ Θεῷ, καὶ 
9. δ» ΝΜ ΕΥΈΕΙΞ: ΄, . 5 λον» Σ οὕτως ἐσθίειν" καὶ ἡμᾶς δὲ τὸ αὐτὸ διδάσκει" ὁ δὲ τῆς εὐχαρε- 

“- ΩΝ ““ Ὕ 

στίας τρόπος τοῦτο δοκεῖ ἔχειν, ὅτι εὐχαριστοῦμεν σοι, ὧἱ Θεὸς, ὅτι 
4,’ Ο ».» Η͂ ἮΝ 3. Κὅ ’ Ἔ ὃ ’ ἠξίωσας ἡμᾶς ζῆσαι ἕως ἄρτι, ἀσίτους μείναντας" διό σοι δόξαν 
ἀναπέμποντες, κλῶμεν τὸν ἄρτον ἐπὶ τῷ μετασχεῖν τροφῆς. 20 

9 Ἁ « ΄εὦ ὥς 

3) ἬΝμεν δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ διακόσιαι 
Α φ΄ι 

48 ἑβδομηκονταέξ. κορεσθέντες δὲ τροφῆς, ἐκούφιζον τὸ 
σ΄ ’ Α “᾿ Α 

πλοῖον, ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. 

Τοῖ Χρυσοστόμου:. Οὐ μικρὸν καὶ τοῦτο εἶγε ἐπίστευσαν, 
ἄκαιρος ὁ πλοὸς οὐ γέγονεν" ἀλλ᾽ οὐκ ἦν αὐτοῖς φροντὶς τροφῆς" 15 
ἅτε οὐ περὶ τῶν τυχόντων ὄντος τοῦ λόγον" εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ἐρω- 
“ΠΝ ς. ἡ ᾿ , ν » “Πὰν φνῳ τᾶν τὴν αἰτίαν δι’ ἣν πλέουσι, καὶ μαθεῖν πάντα' οὐκ ἁπλὼς 

οὐδὲ ἡ παρολκὴ τοῦ πλοὺς, ἀλλὰ παρέσχε τῷ Παύλῳ διδασκα- 
λίας καιρόν. 

σ 4 ’ ν: ζω 

89 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον᾽ 3ο 

κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν, εἰς ὃν ἐβου- 
Ἁ ΄ Α “ 

40 λεύοντο, εἰ δυνατὸν, ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. καὶ τὰς ἀγκύ- 
᾽ὔ Υ̓ 3 Ἁ [4 Υ͂ 3. ἢ ᾿) 

ρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τας 
ἱ ὁ (οὐ. 
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’ ΄“ ν» Ὁ Ν 3 ᾽’ ζευυικτηρίας τῶν πηδαλίων" καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα, 
“- ὅπῃ Α, ’ 

τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλον. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἡμέρας δὲ, φησὶ, γενομένης, ἀνῆκαν τὰς ζεῦκτη- 

ρίας, καὶ λύεται τὸ πλοῖον ἐν ἡμέρᾳ, να μὴ τῷ φόβῳ διαλυθῶσ ιν" 
΄ ἴδη ΝΜ 4 ’᾽ ΄ ὦ 4 Ἁ Ἁ “Ὁ φ. 

να ἰδὴς ἔργῳ τὴν προφητείαν, ὁρᾷς ὅτι καὶ κατὰ τοῦτο τῷ 5 
’ 3 ’ὔ ὁ Ἁ Α 4.4" 3 4 ᾽ Α 4 ΩΣ 

Παύλῳ ἐχαρίσθησαν διὰ γ5} ἄντον ὄνο ἐἰασὸν ἀντονὶ ̓ αὐδίβεθη- 

ναὶ ὃ ἑκατοντάρχης" οὕτως ἐμοὶ δοκοῦσιν ὡμολογημένοι εἶναι κακοὶ 
39 ον 4 φΦ. », 3 Ά 4 “ω 

ἐκεῖνοι ὡστε ἐλέσθομ αὑτοὺς ἀνελεῖν. 

Νανάγιον Παύλου, ὅπως τὲ διεσώθησαν εἷς ΜελίτηνΚ τὴν νῆσον, καὶ ὅσα τὰ 

ἐν αὐτῇ ἐθαυματούργησεν. Ιο 
’ ἦ 

41 Περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον, ἐπώκειλαν 
Ν σι Α ᾽ὔ ’ὔ 

τὴν ναῦν' καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρείσασα, ἔμενεν ἀσάλευτος, 
4 ΑἉ ὔ 3 ’ « Ἁ σι ͵ὔ φ΄ι ξ ζω. 4 

42η δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βιας τῶν κυμάτων. τῶν δὲ 
“ [] Ἁ ἢ Ω͂ Ἁ ξ΄“ 3 

στρατιωτῶν ἡ βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμῶτας ἀπο- 
’ ’ 

43 κτείΐνωσι, μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ. ὁ δὲ ἑκατον- τ5 
’ὔ ζω Ν σι ’ 

τάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν [Παῦλον, ἐκώλυσεν 
ξ“ 4 

αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, 

Πάλιν πειρᾶται ὁ διάβολος ἐμποδίσαι τῇ προφητείᾳ, καὶ 
,.,. 9 , ᾿ “,ιτφτ32.»..ν κΧ ς ε ͵΄ ΄ δ 
εβουλοντὸ τινας ἀνελεῖν, ἀλλ οὐκ εἰασεν ὁ εκατονταρχής. να τὸν 

Παῦλον σώσῃ" οὕτω φκειωμένος ἦν αὐτῷ ὁ ἑκατοντάρχης. 20 
3 ’ 7) ’ μ4 ςφ Ὁ ’ Α , 

ΑμΜμωνδνίου. Σημειωτέον πάλιν ὅτι ἑκὼν τις φονεύει τινὰ, οὐ 

τῆς εἱμαρμένης κωλνούσης τοῦτο γενέσθαι, ἢ προτρεπομένης" ἰδοὺ 

γὰρ βουληθέντες πρᾶξαι, ἦλθον ἐπὶ τὸ ἔργον τοῦ φόνον αὐτόβουλοι, 

καὶ ἀκούσαντες τοῦ ἑκατοντάρχον, πάλιν ἑκόντες ἐπαύσαντο, ὡς 

ἐξῆν αὐτοὺς μὴ πεισθῆναι, πολλοὺς ὄντας καὶ ἰσχυροὺς καὶ ξιφη- Ἂς 

φόρους" ἀλλ᾽ ἡ βουλὴ καὶ ἡ αὐθαίρετος γνώμη καὶ πράττει ἃ 

θέλει, καὶ οὐ πράττει ἃ μὴ βούλεται" μωρὸν οὖν τὸ ἐνθυμεῖσθαί 

τι περὶ ἀσυστάτων ὀνομάτων. 

ΕΣ , Ἁ ’ ἴω 3 ’ 

Εἰκελευσέ τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾷν, ἀπορρίψαν- 
Ἁ σι Ἁ Α 

44τας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, καὶ τοὺς λοιποὺς, οὖς 30 
, 484 ’ δ ΔΨ» 99 φι 9.ϑ, ἃ σι ’ 

μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὖς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. 

Κ κελετινὴν (οὐ. 



406 ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α ΧΧΥΠΠ. :. 

᾿. ΨΚ ,. » , - 9» εν ΝΥ ς 
1 καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ 

διασωθέντες ἐπέγνωσαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται. 

“οἱ δὲ βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρω- 
᾽ .ς αὶ » » δ Α , ξ΄ 

πίαν ἡμῖν᾽ ἀνάψαντες γαρ πυρᾶν, προσελάβοντο πὰν- 
ς« “σι 4 ν- ε Ἀ Ἁ 3 [ον Ἁ δ ν 

τας ἡμᾶς, διὰ τὸν ὕετον τὸν ἐφεστῶτα, καὶ διὰ τὸ 5 

ψύχος. 

.“ Ἁ ’ Ἵ Ἁ 
Τοῦ Χρυσοστόμου. “ Καὶ πάντες ἐσώθησαν, καὶ ἡ προφη- 
’ ᾿ λ 9 λ , - νιν νΝ “ ’ , τ . 

τεία τέλος ἐλάμβανε' καὶ εἰ μὴ τῷ χρόνῳ σεμνὴ τις οὖσα, ον 
ΝΥ 4Ἁ “ω 49.» .ὦ “Ὡ 4 ΝΥ "“ ’ὕ ΩΝ 7 

γὰρ πρὸ πολλῶν ἐτὼν προεῖπεν, ἀλλα τῇ φυσει τῶν πραγμάτων 
ν μ “Ὁ 3 ’ ΄ 

ἑπομένη" ἀνέλκιστα γὰρ ἦν πάντα καὶ διὰ τῆς οἰκείας σωτηρίας τὸ 
Φω » Ν) ’ Ὰ Ὶ Α 

ἐμάνθανον τίς ὁ Παῦλος ἦν ἀλλ᾽ εἴποιεν ἄν τις, διατί μὴ καὶ τὸ 
40 ΄ ’ ’ Η͂ πλοῖον διέσωσεν ; ἵνα μάθωσιν οἷον κίνδυνον διέφυγον" ὅτι οὐκ ἀν- 

,ὔ ’ Ἁ “Ὁ 9 ΝΥ οφ φ- ,ῸὋ 4 

θρωπίνης βοηθείας ἦν τὸ πᾶν, ἀλλὰ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος χωρίς 
μ ’ . ἡ ς Δ 2 “- ψ Δ» 

πλοίου σωζούσης" ὥστε οἱ δίκαιοι, κἄν ἐν χειμῶνι ὡσι, κὰν ἐν 
[ 3 2.0. Ν ’ θαλάσση, κἂν ἐν πελάγει, οὐδὲν πκάσχουσιν' ἔπλεον, ἐκινδύνενον, τς 

Α ς, Ἀ ““ Ά “ 9 ἢ 

καὶ νανάγιον ὑπέμεινον, καὶ δεσμῶται διὰ Παῦλον ἐσώθησαν" ἐν- 
᾿ ,» Ν σ Υ . »ς νι κ ς - 

νόησον τί ἐστιν ἔχειν ἅγιον ἄνδρα ἐν οἰκίᾳ" πολλοί γὰρ οἱ χειμῶ- 
Α “ ’ , φ᾿ : “4 , 4 

νες καὶ ἡμῖν ἐφίστανται; καὶ πολλῷ τούτων χαλεξωτεροι" ἀλλὰ 
’ ς “ « , 4 ἢ ΑΛ 4 μ ςφ “4 χ δύναται ἡμᾶς ὁ Θεὸς χαρίσασθαι, μόνον ἐὰν πειθώμεθα τοῖς ἁγίοις 

, “ Ἃ “ [ 3 “ 
καθάπερ ἐκεῖνοι ἂν ποιῶμεν ἃ πράττουσιν οὐ γὰρ ἁπλῶς σω- 10 

3 Ν ΘΝ. 4 ,). », .ς. ,ἅἃ , ε΄ 
ζονται, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ πίστιν εἰσήνεγκαν κἂν δέσμιος ἡ ὁ ἅγιος, 

“ ἢ Λ ». Ὁ νς ᾿ ε ΄, ᾿» 
τῶν λελυμένων μείζον ἐργάζεται" ὁ λελυμένος ἐεκατονταρχῆς αὖτοῦ 
Δ Ὁ “- Ὸ.,.ϑᾷ,ς..2 ͵ , “Δ6ᾳῳςἸ,νΝ ΄ 
ἐδεῖτο τοῦ δεδεμένον ὁ ἐπιστήμων κυβερνήτης, τοῦ μὴ κυβερνή- 

δώ ὼ ΩΝ Ν "»Ὸ-7 4 ’ "τ 9 , “- 

τὸν ἐχρήζε' μᾶλλον δὲ τοῦ ὄντος κυβερνήτον" οὐ γὰρ τοιοῦτο 
“Φ ’ 3 Ἁ ως 3 ὕ ἣ 2 [4 Ἔ 4 

κυβερνᾷ σκάφος, ἀλλὰ τῆς οἰκουμένης τὴν Εικκλησίαν' παρ 15 
φω Ἁ ΄ ᾽ ᾽ 

ἐκείνου μάθωμεν, τοῦ καὶ θαλάσσης δεσπότου" πειθώμεθα Παύλῳ, 
Ἃ 3 ’ Φ “ ’ὔ 3 αλ λ ’ὔ θ “- δύ ᾿ κἂν ἐν μέσῳ μεν χειμῶνι, πάντων ἀπαλλαγησόμεθα τῶν κινδύνων 

, 359. 6 "“Ὅ“ Α ς » Ἁ 4 ΝΥ ’΄ - 

κατέχωμεν παρ εαντοῖς τοὺς ἅγίους, καὶ οὐκ ἐσταί χειμῶν" μᾶλ- 
Ἃ Ν Ν ; 4 

λον δὲ κἂν χειμὼν ἡ, ἔσται γαλήνη καὶ εὐδία πολλὴ καὶ ἀπαλ- 
Ν ΄ . “5 δ ᾿ μ4 Ύ , 3 ’ ς 7, Α 

λαγὴ κινδύνων" ὅταν δὴ τὸν ἅγιον εἶχε φιλον ἐκείνη ἡ χήρα, καὶ 30 
ϑ4αΑ ὅ ω ’ὔ Α Ἁ 

θάνατος ἐλύθη τοῦ παιδίου, καὶ τὸν παῖδα πάλιν ζῶντα ἀπελάμ.- 
.: Ὗὖ , ε » 2 ’ Ὁ λ ΚΥ Ν Ἅ 

βανεν᾽ ἔνθα πόδες ἁγίων ἐπιβαίνουσιν οὐδὲν ἔσται λυπηρὸν, κἂν 
᾽ Ν Ἁ » [2 ’΄ “ μ᾽ Δ 

γένηται προσδοκιμὴν καὶ πρὸς μείζονα δόξαν Θεοῦ. ἔθισον τὸ ἔδα- 
δ΄. 9 ἢ εν" ’ δ τῷ ς- » 

φος τῆς οἰκίας σου ὑπὸ τοιούτων πατεῖσθαι ποδῶν, καὶ οὐ πατήσει 
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δαίμων ἐκεῖ" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔνθα ἄκανθα, ἐκεῖ θηρία" ἔνθα δὲ φιλο- 
᾽ὔ 4 5. Ν ς ᾿ 3 4 3 ΩῚ Ἁ 

ξενίαι, οὐκ εἰσιν ἄκανθαι" ἡ γὰρ ἐλεημοσύνη ἐπεισελθοῦσα παντὸς 

δρεπάνον τομώτερον ἀναιρεῖ τὰς ἀκανθὰς, παντὸς πυρὸς σφοδρό- 
“ω νν “ ς » ’ , 3 ’ 

τερον αἰδεῖται τὰ ἔχνη τῶν ἁγίων, καθάπερ λέοντας ἀλωπέκες" 

“ δίκαιος γάρ," φησιν, ““ ὡς λέων πέποιθεν" εἰσάγωμεν τούτους 5 
Ἁ ᾽ὔ 3 δ 9 ἢ ᾿ ’ ’ Α ’ 3 

τοὺς λέοντας εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ πάντα φυγαδεύεται τὰ θηρία" οὐ 

βοώντων αὐτῶν μεγάλα, ἀλλ᾽ ἁπλῶς φθεγγομένων οὐ γὰρ οὕτως 
βρυχηθμὸςὶ λέοντος φυγαδεύει τὰ θηρία, ὡς εὐχὴ δικαίου φυγα- 
δεύει δαιμόνας" ἄν φθέγξηται μόνον κατεπτήχασι" καὶ ποῦ τοιοῦ- 

" ) 9 “-“ ἋἍἉ , ε ..ι ὠ ἅἍἋ ’ Ἁ τοι φησιν, εἰσί; πολλαχοῦ" ἂν κιστεύωμεν ἡμεῖς, ἂν ζήτωμεν, ἂν το 
’ὔ Ξ “᾿ φεωσ ἢ Υ,;, Ρ- ’ “Ὁ Υ 

περιεργαζωμεθα ποῦ εζήητησας; εἰπὲ μοι" πότε τοῦτο ἐργον 

ἔσχες ; πότε πρᾶγμα ἔθον τοῦτο ; εἰ δὲ οὐ ζητεῖς, μὴ θαυμάσῃς 

ὅτι οὐχ, εὑρίσκεις" ὁ γὰρ ζητῶν εὑρίσκει, οὐχ ὃ μὴ ζητῶν" ἄκου- 

σον τοὺς ἐν ταῖς ἐρημίαις ὄντας" ἀκάγαγε χρυσίον καὶ ἀργύριον" 

κανταχοῦ τῆς οἰκουμένης εἰσί κἂν μὴ τῇ οἰκίᾳ δέξη" ἄπελθε σὺ τ 
Ἁ Ἰώ 4 μὰ β ἄμ ’, , ὡ Ἵ ἢ ἢ Ἶ : φῳ φό “2 3 ΄΄ πρὸς αὐτὸν, συγγενοῦ τῷ ἀνδρί πρὸς τὸ οἴκημα γενοῦ τὸ ἐκείνου, 

ἕνα δυνηθῆς ἐπιτυγχάνειν' σπουδάζωμεν ἵνα διὰ τῶν εὐχῶν τούτων γηνὴς ἐΠΙΤΟΥΧ, ᾿ Μ υχ, 
“Ὁ φό “ ’ βυηθούμενοι, τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας ἀπολαύσωμεν, 

,ὕ “"- ᾿ς» ᾽ς ““ 3 -. ε δ 2 δ 3». ». » χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

ξσι ’ ΄σ 

3 Συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων πλῆθος, καὶ .ο 
3 ’ 3. ἡ Ἁ Α Ν 2. ΄“ ’ 3 

ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυρᾶν, ἔχιδνα ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελ- 
σι ’ “ Α “ι- 

θοῦσα καθήψατο τῆς χειρὸς αὑτοῦ. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὅρα αὐτὸν ἐνεργοῦντα ὅρα αὐτὸν οὐδαμοῦ 
φὰ ς “Ὁ 9 3 9. ’ ὃ ν- . “Ὁ .. 

θαυματουργοῦντα ἁπλῶς, ἀλλ ἀπὸ χρείας" καὶ ἐν τῷ χειμῶνι 
᾽ 9 4 ΨΥ 9 ᾽ 9 ς ΑΡΑ "4 " ’ πάλιν αἰτίας οὔσης ἐπροφήτευσεν οὐχ, ἁπλῶς" καὶ ἐνταῦθα τέως ἃς 

φρύγανα ἐπιτίθησιν οὐδὲν δὲ τετυφώμενον, ἀλλ᾽ ὥστε διασωθῆναι 
αὐτοὺς, καὶ θέρμης τινὸς ἀπολαῦσαι. 

Τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Μηδεὶς δὲ ἐγκαλείτω τῷ ποιήσαντι 

ἰοβόλα καὶ φθαρτικὰ καὶ πολέμια τῇ ζωῇ ἡμῶν᾽ ἣ οὕτω γ᾽ ἂν τις 

καὶ παιδαγωγῷ ἐγκαλοίη εἰς τάξιν ἄγοντι τὴν δυσκολίαν τῆς νεό- 30 

τήτος, καὶ πληγαῖς καὶ μάστιξ, τὸ ἀκόλαστον σωφρονίζοντι. 
, , 3 ,» {“ Ν ’ ἰ δ ’ ΔΝ 

εἰστεώς ἐστιν ἀπόδειξις τὰ θηρία' πέποιθας ἐπὶ Κύριον ; ἐπι 

ἀσείδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήση, καὶ καταπατήση λέοντα καὶ 

Κ πυρὸς οτν. (Οὐ. Ι βρυχιθμὸς (οὐ. 
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δράκοντα᾽ καὶ ἔχεις διὰ τῆς πίστεως ἐξουσίαν πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 
Ά ’ ᾽ Φ ο 4 “ ϑιῷ ’ 9. ἢ 

καὶ σκορπίων" οὐχ, ὁρᾷς τι φρυγανιζομένῃ τῷ ἰαύλῳ ἐνάψασα 
4 Ἵ φ ’ ᾿ Α Ἁ Ν 

ἔχις, οὐδεμίαν προσετρίψατο βλαβὴν, διὰ τὸ πληρωτὴν πίστεως 

εὑρεθῆναι τὸν ἅγιον εἰ δὲ ἀπιστεῖς, φοβοῦ μὴ μᾶλλον τὸ θηρίον 

ἣ τὴν σεαντοῦ ἀπιστίαν, δ ἧς πάσῃ φθορᾷ ἑαντὸν εὐάλωτον 5 

κατασκεύασας. 

Θεοδωορέτου. Ὁ ἔχις τῇ τοῦ Ἀποστόλου χειρὶ τοὺς ὅδόντας 
. Ν Α ΩΣ [2 ’ Ἁ δῷ 3 δῳ4 3 ᾽ 

ἐμβαλὼν, καὶ τῆς ἁμαρτίας τὸ χαῦνον οὐχ εὑρὼν, ἀπεπήδησε παρ- 

αὕτικα, καὶ κατὰ τῆς πυρᾶς ἥλατο, ὥσπερ δίκας ἑαντὸν εἰσπρατ- 
, μ4 τῷ Ὡ ͵ ΄ ς “ 

τόμενος, ὅτι τῷ μηδαμόθεν προσήκοντι προσέβαλε σώματι" ἡμεῖς το 

δὲ τὰ θήρια δεδοίκαμεν, ἐξειδὴ τῆς ἀρετῆς τὴν πανοπλίαν οὐκ 

ἔχομεν. 

4 ὯὩς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ 

τῆς χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, πάντως φο- 
νεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, 1 5 

Τοῦ Χρυσοστόμου. Καλῶς καὶ τοῦτο συνεχωρήθη, ὥστε καὶ 
ιἶ ͵τ͵τ » κ" δ , “κ΄ ν ᾿ . » -» 

ἰδεῖν αὐτοὺς καὶ φθέγξασθαι ταῦτα᾽ ἵνα ὅταν γένηται μὴ ἀξκιστῇ- 
Ἁ ὦ ὼ λν»ν» 3 Α . ’ , 3 ’ὔ [ή 

ται τὸ πράγμα" καὶ ρα αὕτους αἰδεσίμως πρὸς ἀλλήλους λε- 

γοντας᾽ ὅρα τὴν φυσικὴν κρίσιν διηρθρωμένην, καὶ τὰ παρὰ 
βαρβάροις μηδὲ καταγινώσκοντας᾽ ἁπλῶς καὶ οὗτοι πρότερον 10 

βλέπουσιν, ἵνα μᾶλλον θαυμάσωσιν. 

Ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης, ἡ δίκη ὧν οὐκ 
ΜΙ « ὴ 23. ν , ν ’ ᾽ Ν “ 

5εἴασεν. ὁ μὲν οὖν ἀποτιναξζάμενος τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ, 
4 ϑαλ ’ 

ἔπαθεν οὐδὲν κακον. 
Τοῖ Χρισοστόμου. Ἄρα καὶ τὸν περὶ προνοίας λόγον εἶχον" 25 

πολλῷ τῶν φιλοσόφων οὗτοι οἱ βάρβαροι φιλοσοφώτεροι ἐτύγχα- 
. 93 9.,ν , 3 ἤ νι εν» μέ ᾿ 

γον οὐκ ἀφίησι προνοίας ἀπολαῦεῖίν τὰ νπὸ σελήνην, καὶ πανται- 
“ Λ ,Ν ΩΝ ν [έ  Α, 4 

χοῦ νομίζονσιν αὐτοὶ παρεῖναι τὸν Θεόν" καὶ ὅτι κἂν πολλά τις 

διαφύγῃ, οὐ διαφεύξεται εἰς τέλος" καὶ οὐκ ἐκιτίθενται, ἀλλ᾽ 

αἰδοῦνται τέως διὰ τὴν συμφοράν καὶ οὐκ ἐκκομπεύουσιν, ἀλλὰ 30 
Ἁ 3 ’ ’ , Ά Α τω .ςς ἢ « 

πρὸς ἀλλήλους λέγουσι' τὰ γὰρ δεσμὰ τοῦτο ἐδίδασκεν ὕπο- 
πτεύειν᾽ καίτοι δεσμῶται ἦσαν αἰσχυνέσθωσαν οἱ λέγοντες μὴ 

εὖτι χρίει τοῖς ἐνῃ ταῖς φυλακαῖς" αἰσχυνθῶμεν τοὺς βαρβάρους" 

τι εὖ οῃ. Ουά. Ὦ τοῖς ἐν οἵη. (οὐ. 
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οὐ γὰρ ἥδεσαν τίνες ἦσαν ἐκεῖνοι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς συμφορᾶς, τέως 
ὅτι ἄνθρωποι ἦσαν. 

Ἀμμωνίον. “ Ὁ μὲν οὖν ἀποτιναξάμενος τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ" 
[ , Ἁ ’ 43. ἃ 7 3 φ“᾿ » ςἐ»"Ἁ 3 ᾽ὔ 

ο( γὰρ πιστοί κρείττους εἰσὶ πάσης ἐπιβουλῆς, εἰτε ὑπὸ ἀνθρώω- 
» δ)ν»ν ᾽ὔ 7 Ε δ. »"» ΩΝ ΝῊ δε 

πων, εἴτε ὑπὸ θηρίων γινομένης" καὶ ὁμοῖοι εἰσι θεοῖς, καθὼς καὶ ἡ 

γραφή" “ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε." ὑμεῖς δὲ δι᾽ ἀπιστίαν, ὡς ἄνθρω- 
γά , φ ’ὔ ε [4 “ νΝ 3 

ποι θνήσκετε᾽ διὸ καὶ οἱ βάρβαροι ἑωρακότες τοῦτον μὴ ἀποθα- 

νόγτα, ἀλλ᾽ ἐκφυγόντα τὸν ἀμφίβολον θάνατον, θεὸν αὐτὸν ἐνόμισαν 
φ ἵ δ, ὦ ’ ἃ “ ᾽’ ’ , ΄ εἶναι" ὡς ἔθος ἔχοντες πάντα τὸν ποιοῦντά τι παράδοξον θεὸν νομί- 

Ψ , Ν Ν δ 39 Υ 3.9 Ν 

ζειν ὡσπερ καὶ τοὺς παλαιοὺς θεοὺς ὠνόμαζον, ἢ δὶ ἰσχὺν πε- το 
Ἁ ’ “ ς δ “᾿ “ ς ἐε “ ς »" ρισσὸν τί τῶν καθ᾽ ἑαντοὺς ποιοῦντας, οἷος ἦν ὁ Ἡρακλῆς ὃ ἐκ 

Σεμέλης" ἢ διὰ μαγείαν ἐξιστάνων τοὺς ὁρῶντας" οἷος ἦν ὃ Σίμων 

ἐν Σ (ᾳ. “ ἐδ ἔλλειν ἐμπίπρασθαι." ἐν Σαμαρείᾳ. “ προσέδοκων μέλλειν ἐμπίπρασθαι. 
, νΝ 6 Οἱ δὲ προσεδόκουν αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ 

᾽ Ψ ’ 3 Ἁ " » κ“« 

καταπίπτειν ἄφνω νεκρον᾽ ἐπιπολὺ δὲ αὐτῶν προσδο- τς 
᾽ ὔ ἣ Α ’ 

κῶώντων, καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινό- 

μενον, 
Τοῦ Χρυισοστόμου. Τύτε εἶδον καὶ ἐξεπλάγησαν, καὶ οὐκ 

ἐγένετο ἄφνω τὸ σημεῖον ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ἐνδιέτρεψαν οἷ ἄνθρωποι" 
οὕτως οὐκ ἦν ἀπάτη, οὐκ ἦν συναρπαγή. 20 

, ᾿: 3 
Μεταβαλλόμενοι, ἔλεγον αὐτὸν θεὸν εἶναι. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πάλιν ἄλλη ὑπερβολή. 
4 4 σε . 4 3 ΄Ἂὦ ε ΄΄“ ’ [ω 

7 Ἂν δε τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ 
»’ ΄ὦ ᾽ 5. » ’, ἃ, 3 ᾽ 

πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος 
ες κ. “" . » ’ 3» ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν. 25 

᾿Ιδοὺ πάλιν ἄλλος φιλόξενος ὁ Πόπλιος καὶ πλούσιος καὶ εὐ« 

πορώτατος, οὐδὲν ἰδὼν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς συμφορᾶς μόνον ἐλεήσας 

αὐτοὺς, ὑπεδέξατο καὶ ἐθεράπευσε. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα.----Διηκόσια 
» τ », “ ,» » “ "- ΄, Δ οΝ ς. » ὀγδοήκοντα ὀνόματα. ἐννόησον ὅσον τῆς φιλοξενίας τὸ κέρδος" οὐχ 
ς 9. 9 Ν 3 ς » 4 ἣ 7 ᾽ “ 
ὡς ἀγάγκης οὔσης, οὔχ ὡς ἄκων, ἀλλὰ κέρδος τιθέμενος τρεῖς 30 
ἐ, μ Ὁ 3 ᾽ ἡμέρας ἐξένισεν αὐτοὺς. 

3 Ἁ ΄σ΄ι' “ ᾿ ὃ ᾿Ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ 
᾽ὔ ’ δε ὸ Α ΓΥ ε ΄ε δυσεντερίᾳ κατεχόμενον κατακεῖσθαι" πρὸς ὃν ὁ Παῦλος 

8.6 
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εἰσελθὼν, καὶ προσευξάμενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, 
οἰάσατο αὐτόν. τούτου οὖν γενομένου, καὶ οἱ λουποὶ οἱ 
ἔχοντες ἀσθενείας ἐν τῇ νήσῳ, προσήρχοντο καὶ ἐθερα- 
πεύοντο" 
Ὥστε ἄξιος ἦν τοῦ παθεῖν καλῶς" διὸ καὶ ἀμοιβὴν αὐτῷ ἀπο- ς 

διδοὺς τῆς ἀποδοχῆς, ἰάσατο αὐτόν. 

Ἀμμωνίου. Δυσεντερία τὸ δυσίατον τοῦ πάθους" ἴασιν λαβὼν 

διὰ τοῦ Παύλον πολλοὺς εἰς πίστιν ἤγαγεν ὥστε οὖν ἀεὶ τὰ 

σημεῖα ἐν τοῖς ἀπίστοις καὶ διὰ τοὺς ἀπίστους ὡς ἐπιτοπολὺ 

γίνεται. το 

το Οἱ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, 
Τοῦ Χρυσοστόμονι. Ὅρα δὲ τοῦ χειμῶνος ἀπαλλαγέντας ἀμε- 

λεστέρους γινομένους" ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποδοχὴν φιλότιμον γινομέ- 
γὴν δι αὐτῶν. “ καὶ πολλαῖς τιμαῖς," φησιν, ““ ἐτίμησαν ἡμᾶς" 

οὐχὶ μεσθὸν ἔλαβε, μὴ γένοιτο" ἀλλὰ κατὰ τὸ γεγραμμένον, “ ἄξιος κς 
“ ὃ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν. 

Καὶ ἀναγομένων ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὴν χρείαν. 
Τοῦ αττοῖ. Εὔδηλον ὅτι καὶ τὸν λὄγον ἐδέξαντο τοῦ κηρύγμα- 

τὸς οἱ οὕτως αὐτοὺς ὑποδεξάμενοι" οὐ γὰρ ἂν ἐν τριμήνῳ τοσούτῳ 
διελέχθησαν, μὴ σφόδρα αὐτῶν πιστευσάντων, καὶ καρκοὺς ἐπι- λα 
δειξαμένων ὥστε ἀπὸ τούτον τεκμήριον μέγα τοῦ πλήθους τῶν 
πιστευόντων ἐστὶν ἰδεῖν. 

ΚΕΦ, ΛΘ. 

Ὅπως ἀπὸ Μελίτης ἴὰ εἰς ρώμην κατήντησεν ὁ Παῦλος. 

11 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακε-- ᾽ς 
χειμακότι ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρινῷ, παρασήμῳ Διοσ- 

12 κούροις᾽ καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας, ἐπεμείναμεν 
13 ἡμέρας τρεῖς" ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥή- 

γίον, 
Τοῦ αὐτοῦ. Διὰ Παῦλον ὅρα πάντα γινόμενα ταῦτα ὥστε 30 

πιστεῦσαι τοὺς δεσμῶτας, τοὺς στρατιώτας, τὸν ἑκατοντάρχην" 

εἰ γὰρ αὐτοὶ λίθινοι ἦσαν δι’ ὧν συμβουλεύσαντος ἤκουσαν, καὶ 

τ με τηνῆς ΟΟα. 
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δ ὧν προειπόντος, καὶ δ ὧν θαυματουργήσαντος, καὶ μεγάλα 
ἂν ἐφαντάσθησαν περὶ αὐτοῦ. 

Τοῦ Χρυσοστόνου. Ἴσως τοῦτο γεγραμμένον ἦν ἐν αὐτῶ" 

οὕτως ἦσαν κατείδωλοι. ὅρα ἐνδιατρίβοντας καὶ πάλιν σπεύδοντας" 

λοιπὸν αἰδέσιμος ἦν ὁ Παῦλος, ὥστε συγχωρεῖσθαι καθ᾽ ἑαντὸν 5 
᾽ 3 ᾿, Ἁ Α ’ ’ φ ᾽ὔ 3. οὦ 

μένειν" εἰ γὰρ καὶ πρὸ τοῦτου φιλανθρώπως ἐχρήσαντο αὑτῷ, 
“᾿ “ “ , », 9 4 ΑΙ κῳ ’’ πολλῷ μᾶλλον νῦν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---- δὴ καὶ τῆς Σικελίας 

, ’ Η͂ Ω͂ “- 9 ᾿ Ῥ ᾿ τὸ κήρυγμα ἥψατο' ὅρα πῶς διέδραμεν" ἐν Ποτιόλοις εὗρόν τινας, 
εἶτα ἀπήντησαν καὶ ἀλλοί: τοσαύτη ἦν ἡ προθυμία τῶν ἀδελφῶν" 

οὐκ ἐθορύβησεν αὐτοὺς τὸ ἐν δεσμοῖς εἶναι τὸν Παῦλον». ῖο 
Κτρίλδλονυ. Ἔϑος ἀεί πως ἐν ταῖς Ἀλεξανδρέων μάλιστα νὰυσὶ 

πρός γε τῇ πρώρῃ δεξιά τε καὶ εἰς εὐώνυμα γραφὰς εἶναι τοιαύτας. 
4 Ν νπῃΐὶ ΣΝ ’ ’ 9 “᾿ “«0 5 

ἐπειδὴ δὲ ἦν εἰκὸς εἰδωλολατρίας κρατούσης κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ἐν 

ὦ γεγράφθαι τῇ νηὶ τοὺς Διοσκόρους, ταύτη τοι νοεῖν ἀκόλουθον 
ἀλλόφυλον, τοντέστιν εἰδωλολάτριν Ὁ" καθώς που καὶ Ἡσαΐας φησὶ, τε 

Ἢ πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων, θάλασσαν ἅμα προνομεύ- 

“ἐ σουσιν." 

Καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγινομένου νότου, δευτεραῖοι 

τφήἤλθομεν εἰς Ποτιόλους" οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς, παρε- 
κλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά: καὶ οὕτως το 

3 Ἁ ε ’ 4 εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθομεν. 
9 ’ “Ὡ Ἁ ᾿ ΩΝ ’ “ 93 

Αμμωνίου. Τοσοῦτον ἦν διαδραμὸν τὸ τῆς πίστεως τῆς εἰς 

Χριστὸν κήρυγμα, ὅτι δὴ καὶ ἄχρι Ρώμης ἦν φθάσαν καὶ ἐν- 
“« Ἁ ἃ “ο ΩΝ ἤ ᾽ [4 ᾿ τ φ. ’ εργῆσαν, καὶ πρὸ τῆς τοῦ [Παύλου ἐπιδημίας" χαρὰ ἣν τῷ Παύλῳ 

μεγάλη τὸ ὁρᾶν πιστὸν, καὶ ὡς εἰς αὐτὸν φθανούσης τῆς εὐεργε- 25 

σίας ηὐχαρίστει. 

15. Κακεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἐξηλ- 
θον εἰς ἀπάντησιν ἡμῶν, ἄχρις Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν 
Ταβερνῶν" 

Ἰσιδάρου. Τόπους τινὰς σημαίνει πρὸ τῆς Ῥώμης" τὸν μὲν 30 
3 ἢ 4. 2 ’ 2 Φ 32." ν ’᾽ , ΄ ’ εἰκόνα τινὰ Ἀππίου ἔχοντα ὡς εἰκὸς, καὶ Φόρον ἐκείνου καλουμέ- 

γην. καὶ μέχρι τοῦ νῦν αἱ τῶν βασιλέων εἰκόνες Φόροι τροσαγο- 

ρεύονται" τὰ δὲ τῶν Ταβερνῶν πανδοχείων τινῶν ἢ καπηλείων 
“᾿ 3. ““ε ’ “«“- Ὁ 3 ,’ 

χρῆσιν αἰνίσσονται, τῇ Ῥωμαίων φωνῇ ουτως ὀνομαζόμενα. 

Ὦ εἶδωλολατρεῖν Οοἀ., οοττ. εχ (σι. 

2062 
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Οὐς ἰδὼν ὁ Παῦλος, εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ, ἔλαβε 

θάρσος. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὅρα δέ μοι αὐτὸν ἀνθρώπινόν τι παθόντα" 

θάρσος, φησὶν, ἔλαβεν ἰδὼν τοὺς ἀδελφούς" καίτοι τοσαῦτα ση- 

μεῖα ἐργασάμενος" ἀλλ᾽ ὅμως ἔλαβε καὶ ἀπὸ τῆς ὄψεως προσ- 5 
θήκην καὶ ἀπὸ τούτον μανθάνομεν, ὅτι ἀνθρωπίνως καὶ παρεκα- 

λεῖτο καὶ τουναντίον. 

Περὶ διαλέξεως Παύλου τῆς πρὸς τοὺς ἐν ρώμῃ ᾿Ιουδαίους. 

’ ιΙ6 Ὅστε δὲ ἤλθομεν εἰς Ρώμην, ὁ ἑκατοντάρχης παρ- το 
’ Ἁ ’ “" 4 Η ΄“ ,. [4 έδωκε τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδαρχῃ τῷ δὲ Παύλῳ 
3 ’ ξ ε Α Ἁ ΄“ [4 5»»Ἁ"5" 

ἐπετράπη μένειν καθ΄ ἑαυτον σὺν τῷ φυλάσσοντι αὑτὸν 
’ 

στρατιώτῃ. 
“Ὁ φ 7 ϑ»ν» ς , φῳ ᾿Ξ: 9 Τοῖ Χρυσοστόμου. Συνεχωρήθη αὐτῷ καθ᾽ ἑαυτὸν μεῖναι" οὐ 

δ Ν “ “ 3 
μικρὸν καὶ τοῦτο τεκμήριον τοῦ θαυμασθέντος" οὐ γὰρ δὴ μετὰ κυ5 

τῶν ἄλλων ἠρίθμουν αὐτόν λοιπὸν γὰρ αἰδέσιμος ἦν ὃ Παῦλος 
ῃ ν » ς ν ΠΞΞΚᾳΞΕ.ΚΨᾳ ἜΝ. -:: , 
ὥστε καὶ καθ᾽ εαντὸν μένειν" εἰ γὰρ καὶ πρὸ τοῦτον φιλανθρώπως 

ἐχρήσαντο αὐτῷ, πολλῷ μᾶλλον νῦν" “σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν 
έ ’ Ψ ῸΩ͂ ᾿ ἐξ “ δὲ . «φ.955 "Ὁ ᾿ »᾽" στρατιώτῃ," ὡστε μὴ ἐξεῖναι μηδὲ ἐκεῖ ἐπιβουλὴν τινὰ αὑτὸν 

ὑποστῆναι, οὐ γὰρ ἐνὴν στασιάσαι λοιπόν ὥστε οὐκ ἐκεῖνον ἐφύ- 20 

λασσον, ἀλλ᾽ ὥστε μὴ γενέσθαι τι τῶν ἀηδῶν" οὐ γὰρ ἐξὴν λοιπὸν 
δ ’ 4 ᾽’ Α ’᾽ γ ἈΝ δι, καὶ πόλεως οὐσης τοσαύτης, καὶ βασιλέως ὄντος, καὶ ἐφέσεως 

᾿ , νΝ ἃ 3 4 σ 9. ἃ Ν ζω 

οὐσης, γενέσθαι τε παρὰ τὴν ἀκολουθίαν. οὕτως ἀεὶ διὰ τῶν δο- 
, Σ᾿ ἐν .«.5ὦΥ. δ »ν» 7 , , νΝ 

κούντων εἶγαι καθ᾽ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν πάντα γίγνεται" φύλαξ γὰρ 
ἦν τοῦ Παύλου. 25 

3 , δὲ Ν ε ὔ ΄σ΄ ᾽ 2. Χ 

17 Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι αὑτὸν 
Α 4 “ ᾽ ’ 4 

τοὺς ὄντας τῶν Ιουδαίων πρώτους. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὥστε μὴ προληφθῆναι αὐτῶν τὰς ἀκοάς" καίτοι 

κοινὸν πρὸς ἐκείνους εἴχεν" οὐ γὰρ ἂν οὗτοι ἔμελλον κατηγορήσειν 
αὐτοῦ" ἀλλ᾽ ὅμως οὐ τούτου ἐφρόντιζεν, ἀλλὰ τοῦ διδάξαι καὶ μὴ 30 

προστῆναι αὐτοῖς τὰ λεγόμενα" οἱ μὲν οὖν Ιουδαῖοι τοσαῦτα ὁρῶντες 
“7 Ν᾽ ἢ ᾿ ,. “΄ὖ Σ» ν 2 

σημεῖα, ἔδιωκον, ἤλαυνον διελέγετο αὐτοῖς" ἀντιλέγοντες δὲ ἄνε- 

χώρησαν" καὶ ὑβρίζονται παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐδὲν τολμῶσιν εἰπεῖν" 



18 

19 
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3 4 «Ψ 9 ’ 3 .0 4 , Ά 4 3 ν΄. 4 . 

οὐ γὰρ τῇ ἐξουσίᾳ αὑτῶν ἐπετρέπετο τὸ κατ᾽ αὐτόν τὸ γὰρ θαυ- 
Ἁ -ῳωὠ 3 Η ϑ διὼὸ “ ὃ ΄ ἦ 53 , μαστὸν τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐ διὰ τῶν δοκούντων εἶναι πρὸς ἀσφά- 

᾿] ,ϑ- -" , “9 ’ 2 εκ ς ὦ ’ 
λειαν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἐναντίων πάντα ὑπὲρ ἡμῶν γίνεται. 

[ ἣ 3. “" Ἁ 3 Ἁ Ὁ 

Συνελθοντων δὲ αὐτῶν, ἔλεγε πρὸς αὐτοὺς, ἄνδρες 
3 ΝΥ 4 ἃ 4," 3 ὔ γ᾽ Κι “-ᾷἅὃξ|}λιᾷδ “: 

ἀδελφοὶ, ἔγω οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς 5 
ΝΥ ΄ ’ὔ ’ 4 ’ 

ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ ἹἹεροσολύμων παρεδό- 
4 “Κι φι 4 ’ [2 

θην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων" οἵτινες ἀνακρίναντές 
3 ’ ᾽ ΄ὸ Ν 4 ’ 9. ’᾽ 

με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου 
ες: » “ 
ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 

Τοῦ αὐτοῦ. Πῶς λόγον ἔχει, φησὶ, τὸ ἁπλῶς σε παραδοῦναι ; ιο 
“ 6 ε Υ̓ Ν “ ἃ »"» ’ ’ 3 

μαρτυροῦσιν οἱ Ῥωμαίων ἄρχοντές, φησιν, οἱ ἐβούλοντό με ἀπο- 
Ὡ ῪὟ κα ,. » Ν , τὰ" τ ᾽ “ λῦσαι" πῶς οὖν οὐκ ἀπέλυσαν ἀντιλεγόντων τῶν ᾿Ιουδαίων ; ὅρα 
"“ῸὋ “ 8. “ὁ Α 3 ᾿ 3 , 3 ᾽ ϑῴν. 

πῶς καθαιρεῖ αὐτῶν τὰ ἐγκλήματα᾽ εἰ γὰρ ἐβούλετο αὐξῆσαι, 

ἐνῆν καταφορικώτερον χρήσασθαι" διδ, φησὶν, “ ἠναγκάσθην ἐει.--: 

“ καλέσασθαι Καίσαρα" ὥστε συγγνώμης τὸ πᾶν ἐστίν. Ἴ 

ἜἘᾺ ἀνεπιρράφου. Τὸ γὰρ ἀντὶ τῆς σκιᾶς τῆς ἀληθείας, 
,γν «“.2 ’ Σὰ 2 . ,ἢ 9 , ϑς 

αὐτὴν ἑλέσθαι θεραπεύει τὴν ἀλήθειαν' οὐκ ἦν ἐναντίως ποιεῖν 
μά ὥσπερ ἀμέλει οὐδὲ ζωγράφος τὸν ἤδη σκιογραφηθέντα ἄνθρωπον 

3 Ν» Ἷ Ν 5. ε “- , 7 εἰς τὸ ἐμφανέστερον ἄγων, αὐτὸς ἑαντῷ ἐναντία χαράττειν δόξει. 

Διδέμονυ. Ὁ ὑπερβὰς τὸ γράμμα τοῦ νόμον πνευματικὸν ὄψε- 20 
ται καὶ καταλλήλως αὐτὸ ἐκλήψεται, καὶ τὰ πάτρια ἤθη εἶναι 

, ,.ννΝν φΦ ͵ ε ᾿ Σὰ ͵ . γοητά" καὶ ἐπεὶ οὕτως προηγουμένως ὃ Θεὸς ταῦτα δεδώκει, οἱ 
’ 9 ᾽ ’᾽Ὄ 3 -“" 20. 3 , ’ ἃ τούτοις ἐμμένοντες λαός εἶσι Θεοῦ. οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας κατὰ 

τὸ εὐαγγέλιον πολιτευσάμενος Παῦλος, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῷ νόμῳ ἣ τοῖς 
’ 2 [4 3 , “Ὁ “φ8τ ’᾽ Ρ 

πατρίοις ἔθεσι, δεσμώτης εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων παρεδόθη, ας 
Ἁ «"Ν φᾧ ’ ’ . «. Ἁ 9 ᾽ 

πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν τότε κατοικούντων τὴν ᾿ἱερουσαλὴμ, ᾿ἰουδαίων, 
’ , 3 [4 - “ ’ Ἁ ιὖὖόή 3ΛΔῸ “᾿ 

πάντα κατὰ σκιὰν ἐκλαμβανόντων τὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν ἐθῶν τῶν 
" . Ὑςὃϑ 29 , ν᾽ ἡ Ὰ , , πατρῴων. μηδεὶς οὖν εἰρηκότα τὸν Ἀπόστολον τὰ προκείμενα ψεύ- 

δεσθαι αὐτὸν ἡγήσηται" οἱ γὰρ τοιοῦτοι ἀπεναντίας πολλὰ ποιοῦσι 

τῷ μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον περιέπειν τὴν σήν. 30 

Ἀντιλεγόντων δὲ τῶν ᾿Ιουδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικα- 

λέσασθαι Καίσαρα, 
Ἀμμωνίου. Σημειωτέον πάλιν ὅτι οὐ μόνον ἐγγράφοις νόμοις 

ὨὩ 8]6. 
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ἤτοι παραγγελίαις δεῖ ἡμᾶς πειθαρχεῖν τοὺς τῇ πίστει τῇ εἰς 

Χριστὸν πιστεύοντας, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔθεσιν ὅπερ κυρίως ἐστὶν 
ἔγγραφος νόμος" ἁρμόζει κατὰ τῶν τὰ ἔθη τῆς Ἐκκλησίας 

’ Ἁ Ἁ 39,9. ὁ Ὁ ’ Ά Κὦ 
πολυπραγμονούντων καί λογισμὸν ἀφ᾽ ἑκάστου ζητούντων, ἢ ἐγ- 

γραῴφον παράδοσιν καινοτομίας εἰσάγειν πειρωμένων κατὰ τὴν ς 

ἄκριτον αὐτῶν βουλήν. ““ ἀντιλεγόντων ᾿Ιουδαίων ἠναγκάσθην ἐπε- 
“« καλέσασθαι Καίσαρα" εἰδὼς ὁ Παῦλος ὅτι ἄτοπον ἣν ὅλως δεκά- 

θ Ά ᾽ὔ . 5" 7 4. 3 ’ 3 ΄- 

σασθαι, καὶ μάλιστα παρὰ ἀπίστῳ, περὶ ἀμφοτέρων ἀπολογεῖται, 
ὅτι οὔτε παρὰ τὸν νενομισμένον πράξας ἀλλὰ συκοφαντηθεὶς ἄν-- 

εκλήθην ὑπὸ ᾿Ιουδαίων, οὔτε ἑκὼν ἐπεκαλεσάμην Καίσαρα, ἀλλ᾽ το 
5. “ὦ ’ Ν 2. ἢ 3 κ᾿ 2. 39 ΥΚῦ Υ Ἁ Ἃ 

αὐτῶν δεδωκότων τὴν αἰτίαν ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἠνείχοντο, οὔτε κατὰ τὸν 

τῆς Ἐκκλησίας γόμον δικάσαι μοι" οὔτε ταῖς τῶν ἀρχόντων χσει- 

θαρχῆσαι ἐννόμοις ἀποφάσεσι" εἵνεκα γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ 
δ Ν ’, Ἁ Ὕ 9 ω ’ “«.99 υὸ ’ 
σραὴλ, μία γὰρ ἣν ἐλπις σωτηρία τοῖς ἰουδαίοις περιλιμπανο-- 
’ 3 “- οῷ [ἢ , ἃ ν»"» ’ ϑ ὔ μένη ἐκ τῶν γραφῶν, ὁ Χριστὸς, ὃν ἐγὼ κηρύσσων εἰς ταύτην τ5 

ἦλθον τὴν κατάστασιν τῶν δεσμῶν. 

2.0 Οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορῆσαι. διὰ 
᾽ ζοὶ ζω 

ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσ - 
λαλῆσαι 

“- 7  3,᾽. 3. ὦ 7 “ μὼ Χρυσοστόμου. Τὶ οὖν να αυτῶν κατηγορήσης τοῦτο πε- 10 
“»- } ποίηκας ; οὗ φησιν, ἀλλ᾽ ὥστε διαφυγεῖν τὸν κίνδυνον. 

Ψ ᾿ “ ξ" 

Ἑνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ ᾿Ισραὴλ, τὴν ἅλυσιν 
ὔ 

ταύτην περίκειμαι. 
Διακεῖσθαι, ὅτι ἕνεκεν ὑμῶν “ τὴν ἄλυσιν ταύτην περίκειμαι"" 

διὰ ταύτην, φησὶ, τὴν αἰτίαν ἐβουλόμην ὑμᾶς ἰδεῖν, ὥστε μὴ 'ς 

ἐξεῖναι, τινὰ κατηγορεῖν, καὶ τὰ παριστάμενα λέγειν, ὅτε δὴ τὰς 
“᾿ 8 οὦ δ 9. ἃ ᾿ 3. Ἀ 3 ς« Ν χεῖρας αὐτῶν διαφυγὼν, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦλθον, οὐχ ἑτέροις διδοὺς 

᾿ 3 , 494 ἃ ’ ’ 

κακα, αλλ αὑτὸς φεύγων κακά. 
ς 4 4ἋἫ 3 9φ Γ ξ““ ΕΣ ᾽ , 

24ι Οἱ δὲ προς αὑτὸν εἴπον, ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ 
ζω ’ Ἁ ΄ι 

σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, οὔτε παραγενόμενός 3. 

τις τῶν ἀδελφῶν, ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέ τι περὶ σοῦ 
’ 

πονηρὸν. 
Τοῦ αἰτοῦ. Εἶτα καὶ ἐκεῖνοι οὕτως ἐχειρώθησαν τῷ λόγῳ, ὡς 

καὶ αὐτοὶ ἀπολογήσασθαι ὑπὲρ τῶν συγγενῶν. 
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ζω [οἹ ““ἽΖἜἘΦ ΄“ 

2. ᾿Αξωῦμεν δὲ ἀκοῦσαι παρὰ σοῦ ἃ φρονεῖς" 
Εὐσεβίου. Πρὶν ἐκιδημῆσαι τὸν Παῦλον ἐν τῇ Ρώμη παρηγ- 

γελμένοι ἧσαν ᾿Ιουδαῖοι μὴ παραδέξασθαι τὸ περὶ Χριστοῦ κή- 
. » 353.ϑ. ν ὡλ , 34 Ἃλ ν ε “-2 ς«.-΄ ’ ρυγμα᾽ οὐκ αὐτοὶ δὲ μόνοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πανταχοῦ γῆς" πόθεν 

δῆλον; τοῦτο εὕρομεν ἐν τοῖς τῶν παλαιῶν συγγράμμασιν, ὡς οἱ ς 
τὴν ἱἱερουσαλὴμ, οἰκοῦντες ἱερεῖς καὶ γραμματεῖς καὶ πρεσβύτε- 
ροι, γράμματα διαχαράξαντες, εἷς πάντα διεπέμψαντο τὰ ἔθνη 
τοῖς ἁπανταχοῦ ᾿Ιουδαΐοις διαβάλλοντες τὴν τοῦ Χριστοῦ διδα- 
σκαλίαν ὡς ἀλλοτρίαν τοῦ Θεοῦ" παρήγγελλόν τε δὲ ἐπιστολῶν 

. , »,», “ ν 2» , Υ̓ . ς μὴ παραδέξασθαι αὐτήν τοῦτο δὴ αὐτὸ σημαίνειν ἔοικε καὶ ἡ το 
λέγουσα προφητεία Ἡ σαίον" ““ οὐαὶ γῆς, πλοίων πτέρυγες ἐπέ- 
“ κεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας, ὃ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ 
“ ἐκιστολὰς βυβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος." δι ὧν σημαίνει, ὡς 

καὶ παρὰ τῆς Αἰθιόπων χώρας καὶ τῶν ἐσχατιῶν τῆς γῆς ὃ τῆς 

πονηρίας ἦχος τῶν τὴν ᾿Ιουδαίαν οἰκοῦντων διά τινων ὥσπερ ἵπτα- τς 
μένων πλοίων προῆλθεν" οἱ τε ἀπόστολοι αὐτῶν ἐπιστολὰς βυβλί- 

᾽ ’ φΦ ’ ο , φῶ ὑδ ’ὔ , , νας ἐκικομιζόμενοι ὑπεράνω τὲ τῶν ὑδάτων ναυτιλλόμενοι, καὶ 
Ν 7 , ’ φ“ῳ “ ’ , . “ τὴν θάλασσαν ἐμπλέοντες, πανταχοῦ γῆς διέτρεχον τὸν περὶ τοῦ 
Σωτῆρος ἡμῶν διαβάλλοντες λόγον' ἀποστόλους δὲ εἰσέτι νῦν 
Ὗ 9 , 3 ’ ϑ 7 δ 9 ᾽ 7 ,} ἐθος ἐστὶν ᾿Ιουδαίοις ὀνομάζειν, τοὺς ἐγκύκλια γράμματα παρὰ 2ο 

“Ὁ 3 ᾽; 9 ὦ 4 , Ἁ λ εν» δῷ ’ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἐπικομιζομένους" τὸ δὲ ἑξῆς τῆς προφητείας 
περὶ τῶν μαθητῶν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν εἰρῆσθαι, οὺς διὰ τὸ πᾶσιν 

ἀνθρώποις ἀγαθῶν εὐαγγελιστὰς εἶναι, ἀγγέλους κούφους ὠνόμασε, 
πρὸς ἀντιδιαστολὴν ὧν ἐδήλωσεν Ἰουδαϊκῶν ἀποστόλων. 

Ά Α ζ΄" ᾽; ν. ςφξ: "κ«ι 

Περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης, γνωστὸν ἡμῖν 25 
ἐστιν, 

Ἀμμωνίου. Αἴρεσιν καλοῦσιν ᾿Ιουδαῖοι τὴν εἰς Χριστὸν πί- 
στιν" ““ ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται"" ἰδοὺ καὶ Ιουδαῖοι μαρτυροῦσιν 
ὅτι πανταχοῦ ἐκηρύχθη ὁ Χριστός" πλὴν οὐ πάντες, φησὶ, κατα- 

δέχονται τὸ κήρυγμα, ἀλλὰ ἀντιλέγουσι τινὲς ᾿Ιουδαῖοι ἢ “Ελ- 30 
ΓἿ Ἀν φ Ἁ ἣ “« “4ὦἀἁὦἷ| 9 φῷ ’ ᾿Ξ ληνες, ἢ καὶ ἀλλας ἀἰρετι κοι». μῆ συμφὼ νοῦντες τῇ ἀΛ Ἢ πίστει 

6 φῶ “2 ἔδει γὰρ καὶ αἱρέσεις εἶναι, ἵνα οἷ δόκιμοι φανῶσι, καὶ πληρωθῇ 
διὰ πάντων τὸ προφητευθὲν εἰς τὸν Χριστὸν διὰ Συμεὼν τοῦ προ- 

Ὁ ὑπὲρ ἄνω (οὐ. 
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φήτον εἰπόντος περὶ αὐτοῦ, ““ ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ 
ἐς 9. 9 Φῷ 9 “Φ«4 3 ᾿ Ἁ 3 ΩΝ 3 » 

ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ἰσραὴλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγὸό- 

“« μενον." 
2 σι ͵ 

Οτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Ἀλλὰ καὶ πείθονται πανταχοῦ. ξ 

, ἣ ἢ 9 Ἢ Ν 
Ταξάμενοι δὲ ἡμέραν, ἦλθον εἰς τὴν ξενίαν πρὸς αὖ- 

Ν [ - » , ὥ Ἁ τὸν πλείονες" οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρούμενος τὴν βασι- 
’ὔ φΚ᾿ κι ὔ Α ϑ Ἁ ᾿, “4. 9 ΄σ΄ι'᾽ ΕῚ ἤ 

λείαν τοῦ Θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ ἰησοῦ, ἀπὸ 
“ξ““ ’ ὁ. ᾿ δὰ σι 22 ᾿ , τε τοῦ νόμου Μωῦσέως καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωΐ 

ἔως ἑσπέρας. Ιο 

Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα πάλιν, οὐκ ἀπὸ σημείων ἀλλὰ νόμου καὶ 
προφητῶν ἐπιστομιίίζοντα αὐτούς" καίτοιγε ἐνὴν καὶ σημεῖα ποιῆ- 

ὡ 9 Ά, Ἁ 3. , Ἁ Α ἊΨ ἊἪ ᾽ ΝΥ Φο 

σαι" ἀλλὰ λοιπὸν οὐκέτι πιστὸν τὸ πρᾶγμα “ἦν μέγα γὰρ τοῦτο 
ω 3ϑ , " ,’ Α “2 “- ᾽ 

σημεῖον ἦν, ἀπὸ νόμου καὶ τῶν προφητῶν διαλέγεσθαι. 
9 ’ 3 4 ’ 9 “ Α φΦ “ 

Ἀμνωνίου. Ἔξ ἐγγράφων ἀποδείξεων συνιστᾷ τοὺς ἑαυτοῦ τς 
’ “ Ἁ Ν 

λόγους ὁ Παῦλος" καὶ οὐδὲ ἐξ ἀσήμων καὶ ἀκανονίστων βιβλίων, 
οὐδὲ ἐξ ἀλλοτρίας θρησκείας, ἀλλ᾽ ἐξ ἐαντῶν' διό φησι, “ καλῶς 

“ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐλάλησε διὰ Ἡσαϊΐον τοῦ προφήτου πρὸς 

“ τοὺς κατέρας ὑμῶν." Καὶ μετ᾽ ὀλίγα----Αλλ᾽ ἐκ Μωσέως καὶ τῶν 
προφητῶν" διὸ πρὸς τοὺς μὴ πεισθέντας, ὡς κακοήθως καὶ ἄνευ 20 

λόγον ἀποτρεπομένους, αὐτὴν παρήγαγε τὴν Ἡσαΐον χρῆσιν ἐν 
οἷς φησὶ, “ καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἥκονσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐ- 
ες “Ὅ ϑ. » ᾽ν) Ν Ν 3 ᾽ 4 “φ΄ζ 89 “ 9 

τῶν ἐκάμμυσαν"" δεικνὺς ὅτι ἐν εἰδήσει ὄντες τοῦ ἀληθοῦς, ἀπο- 
4“ 4, ὔ “ο . έέε Ἁ Ἢ Α 3 ͵ δῷ 

προσποιοῦνται, μὴ θέλοντες πεισθῆναι" ““ καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς 
ες ᾽ ἱ δὲ ἠκί .3" ἐγενδό. } ν " “- ς 

λεγομένοις, οἐ δε ηπίστουν᾽ ἀνενδοτὼς εἶχε περί τὸ πρᾶγμα ὃ ᾽ς 

Παῦλος, μὴ ἀποκάμνων πρὸς τὸ ἔργον τῆς σωτηριώδους πίστεως, 

καὶ πρὸς τὸν εὐαγγελικὸν λόγον" διὸ καὶ ἔπειθε τινὰς, τῶν ἄλλων 

διὰ κακίαν ἀπιστούντων. 

Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ 

,."« ἠπίστουν. ἀσύμφωνοί τε ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπε- 30 
λύοντο, 

Τοῦ Χρισοστόμου. Ἀλλ᾽ ὅρα πῶς οὐ ῥάπτουσιν ἐπιβουλὰς 
- 3 2. "ν, 2} Α “ } , ἐ 3 » ’ νῦν κατ᾿ αὐτοῦ ἐν γὰρ τῇ Ιουδαίᾳ ὡς ἐν τυραννίδι ἧσαν" τίνος 
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Ὕὕ κῃ μὴ ’ ϑ"ν. 3 νΝ 2 “ς ,ὔ 4" “- 
οὖν ἕνεκα ῳκονόμησεν ἐκεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν' καίτοι εἰπὼν, σπεῦσον, 
2 9 ε ᾿ [-4 φΩῷ 9. κ᾿ λε ’ λ- 

ἔξελθε ἐξ 'Ιερουσαλὴμ ; ἵνα δειχθῇ αὐτῶν καὶ ἡ κακία, καὶ ἡ προ- 

φητεία τοῦ Χριστοῦ ἀληθὴς, ὅτι οὐκ ἀνέχονται καὶ ὥστε μαθεῖν 
“΄ ΄“.νἤ ῳ ,,» ὌΝ ν 3 ᾿ 

πάντας, ὑτὶ πάντα ἕτοιμός ἐστι παθεῖν καὶ ὥστε εἰς παράκλησιν 
ΩΝ 1} ἾἿ ὃ ΜΗ 7 σθ Ν᾿ ’ὔ ε Α ᾿ λ,.»[, “Ὁ λ λὰ 

τῶν ἐν ἰουδαίᾳ γενέσθαι τὸ γενόμενον᾽ καὶ γὰρ καὶ ἐκεῖ πολλὰ 5 
Ν ὃ ΄ὲ ᾽ δὲ ’ ᾿ 3 ὃ . ἃ ρ4 ΝΧ ΗΞ 9 

ἔπασχον δεινά" εἰ δὲ κηρύττων τὰ ᾿Ιουδαϊκὰ τοῦτο ἔπασχεν" εἰ 
9 »9 ᾿, ω ’ “Φ “« “ Ἅἄ ΝΜ φ ’ 

ἐκήρυττε τὰ τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, πῶς ἂν ἤνεσχοντο ; ἀγνιζό- 
᾿ 4 ἢ Φ᾿ , ’ 

μενὸς οὐκ ἐγένετο φορητός᾽ καὶ πῶς κηρύσσων φορητὸς ἦν; τί 
3 “ 4 “: ΩΝ κε “Ὄ Υ 

ἐγκαλεῖτε ὑμεῖς ; τί ἠκούσατε ; οὐδὲν τοιοῦτον εἰπεν᾽ ἁπλῶς ὠφθη. 
ν,.“ἡὦἃ ’ -.ὈὨ ,),2 Υ οΦ Υ͂ 3 δι. 3.92 

καὶ πάντας παρώξυνεν" εἰκότως ἄρα τοῖς ἔθνεσιν ἀπενεμήθη" εἰκό- τὸ 
Α Ἁ ῳ φῳ Υ̓ τως μακρὰν ἐπέμφθη" καὶ ἐκεῖ μέλλων τοῖς ἔθνεσι διαλέγεσθαι, 

΄ 3 ᾽ “. Υ̓ ι] φο 

πρώτους Ιουδαίους καλεῖ" ἔκειτα δείξας αὐτοῖς τὰ πράγματα, τότε 
9. Ἕ͵ 
ἐπὶ τὰ ἔθνη ἔρχεται. 

’ ζω ὔ ΄“ ΄ Ψ σι δ σι 

Εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν, ὅτι καλῶς τὸ Πνεῦμα 
ἂψ 3 ’ λε δ᾽ κ-ὦ [4 Ν Ἁ 

το Αγιον ἐλάλησε δια Ησαΐου τοῦ προφήτου προς τοὺς τς 
Ρ φ φιε 

πατέρας ἡμῶν, 

Τοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἀντιλέγοντες ἀνεχώρησαν, καὶ ὑβρίζονται παρ᾽ 
3. ὦ Ἁ ἐλ φ“ 3 “᾿ς 3 , “ΜΛ 5 ᾽ 393. ὦ αὐτοῦ, καὶ οὐδὲν τολμῶσιν εἰπεῖν" οὐ γὰρ τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῶν ἐπε- 
΄ ν ἊΝ ᾽. ». ἑζκχᾷϑι,Ἡη͵ι ν" ν 7» “ ᾽ τρέπετο λοιπὸν τὰ κατ᾽ αὐτόν τὸ θαυμαστὸν τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐ 

διὰ τῶν δοκούντων εἶναι πρὸς ἀσφάλειαν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἐναν- 20 

τίων πάντων ὑπὲρ ἡμῶν γίνεται. 
Τοῦ αἰτοῖ. Ὅτε δὲ ἀνεχώρουν ἀντιτασσόμενοι αὐτῷ, τότε 

ὑβρίζει" οὐκ ἐκείνους ὑβρίσαι βουλόμενος, ἀλλὰ τούτους στηρί- 

ξαι. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα---Τὸ δὲ εἰπεῖν ὅτι εἶπε τὸ Πνεῦμα, οὐδὲν 
᾿ς νιν Κ᾿ , , Η͂ Ἀ , Ἄος 

θαυμαστόν" καὶ γὰρ ἄγγελος λέγεται λέγειν, ἀπερ ἂν Κύριος εἰπε 55 

“« καλῶς εἶπε," φησὶ, “ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον." ἀλλ᾽ ἐκεῖνο οὐκ 
Ν , ὦ 7 " νιν εν “,ῖἍὭὍὁὃἔμ͵ι , , ἔτι" ὅταν διήγηταί τις περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου λεχθέντων, οὐ 
λέγει, καλῶς εἶπεν ὁ ἄγγελος" ἀλλὰ καλῶς εἶπεν ὃ Κύριος" ἀλλὰ 

καλῶς εἶπε τὸ Πνεῦμα ἀντὶ τοῦ, οὐκ ἐμοὶ ἀπιστεῖτε, ἀλλ᾽ ἄνω- 
θεν τοῦτο προήδει ὁ Θεός. 40 

Ἐπ ἀνεπιγράφου. Τοῖς ὑπουργὸν λέγουσι τοῦ Πατρὸς τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐνταῦθα πάλιν ὃ Παῦλος καιρίαν δίδωσι τὴν 
πληγήν τὸν γὰρ Κύριον τὸν καθήμενον ἐπὶ θρόνον ὑψηλοῦ καὶ 

ἐπηρμένον, ὡς εἶδεν Ησαΐας, ὧδε λέγει “ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον" 

45 
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ς ΄ 5» δ Ν ν δ δ. λ»ν ΨΚ 3 ’ ὁμοούσιον γάρ ἐστι τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ὑἱῷ, καὶ τῆς ἴσης ἐξουσίας 

μετέχει" αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 
Σ [ά ἾἿ , δὲ μά δ ο ’ ᾿ 3 Ν 
ἘΤΗ͂ΡΟΥ. ἰστέον δὲ ὅτι τὰ τῆς προφητείας ταυτῆς εἰς τὸν 

᾿ ““΄3Ξεεν͵. : ᾿ ν᾽ , ᾿ - 
μέλλοντα χρονὸν ἐγκέκλιται" καὶ περί [ουδαίων προλέγει τῶν 

μελλόντων ἀπιστήσειν τῷ ἄνθρακι, τουτέστι τῷ Σωτῆρι Χριστῷ, 5 

τῷ διαλεχϑησομένῳ καὶ διδάξοντι καὶ οὐκ ἀκονσθησομένῳ πρὸς 
αὐτῶν, καὶ σημεῖα καὶ θεοπρεπέστατα θαύματα δείξοντι, καὶ οὐ 
θεαθησομένῳ διὰ τὴν αὐτῶν αἰτίαν ἐπήγαγε γὰρ εὐθὺς ὁ λόγος, 
“ , , , γΝ ., 2 ἢ ᾧ ἡεὺ , 
ἕνα μή τις φιλαιτίως ταύτην ἐπι Θεὸν ἀναφέρῃ τὸ ““ ἐκαχυνθη 
ε ἃ ς δι “Ὁ “ ᾿ Ν “- 9. 3 ὦ 9 γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὦσιν αὐτῶν βαρέως το 
ἐε Κ Α Ν 3 Ν 32. .“« 3. » ’ ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἔδωσι 
“ τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, 
4 λ)) ’᾽ ᾽ὔ 9 3 ἦ 5») “ 4 ᾽ὔ 

καὶ ἐπιστρέψωσι πρός με, καὶ ἰάσομαι αὐτούς" τοῦτο ὑποστιί- 
Υ 3 , , .ς Φέ ν" ᾿ 3 δ 3 ζοντας οὕτως ἀναγινώσκειν προσήκει" “"“ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐ- 

“χῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι" καὶ γὰρ τῆς ἄκρας αὐτῶν υϑ 

παχύτητος τῆς καρδίας, καὶ τῆς τυφλώσεως τῶν τῆς διανοίας 

ὀφθαλμῶν κατηγορίαν ἔχει μεγίστην οὕτω γάρ φησι, τὴν καρ- 
δίαν ἐπάχυναν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔμυσαν' τάχα πον καὶ δεδιότες 
μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς" καὶ οὐχ ὡς ἐκ Θεοῦ σπουδάζοντος 
μὴ ἰδεῖν αὐτοὺς, τοῦτο λέγεται, τοῦ βουλομένου πάντας σωθῆναι, 50 

καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν᾽ ὥσπερ φθονοῦντος μὴ ἄρα πον 
τακὸ ’ ωσ ὰ “ Α Δ ὮΝ θ ’ λέ 9 ἢ 4 φ ο 

κατακούσωσι" τοῦτο γὰρ κἂν τῇ συνηθείᾳ λέγειν εἰώθασιν ἐπι τῶν 
4 Ἁ “ ξ΄ 

πόρρω φευγόντων καὶ μὴ βουλομένων ἀκοῦσαι λόγον σωτηρίας" ὃ 

ἄνθρωπος οὗτος τοσοῦτον φεύγει καὶ ἀπάγει τὴν ἀκοὴν, φοβεού.-- 

μενος μήποτε καὶ ἀκούσῃ λόγον τὸν ἐπιστρέφοντα καὶ ἀναχαετί- 1ς 
ζοντα τῆς κακίας αὐτόν. 

’ ’ Α νΝ Ἁ κι Ἁ "» 

,ηΩ6 δΔέγον, πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ εἴπον, 
3 .' ἤ Νν 3 4 “" ᾿ ν ’ἤ [4 

ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνήῆτε᾽ καὶ βλέποντες βλέ- 
Α 2 ἈΝ 3 ΄ Ἁ ε - 

4) Ψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ 
ἴω ξ΄" »ἢ Υ Ἁ 

λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς 3. 
Ἁ “" ’ Ψ “σ᾿ 

ὀφθαλμοὺς αὑτῶν ἐκάμμυσαν᾽ μήποτε ἴδωσι τοῖς οφ- 
“-“ σ΄ ’ σι ᾿ “᾿ 

θαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσε, 
[4 [4 καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσωμαι αὐτούς. 

“ω ς«φ ’ ω 4 Ἅ ϑῷ Ἁ 

Τοῦ ἁγίου Βασιλείου Τοῦτο τὸ ῥητὸν σαφῶς καὶ ἀναντιρ-- 
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7 3. δ ᾿ », , φῳ “᾿ ὔ 9 ’ ς ρήτως ἐπι τοὺς χρόνους φέρων τῆς τοῦ Κυρίον ἐπιδημίας, ὁ μα- 
κάριος Παῦλος ἔλεγεν ἐν ταῖς Πράξεσι τοῖς ἐν Ῥώμῃ ᾿Ιουδαίοις 
διαλεγόμενος, ““ καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐλάλησε διὰ Ἡ σαΐον 
“ τοῦ προφήτον πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν λέγον, πορευθῆτι καὶ 

“εἶπον τῷ λαῷ τούτῳ,᾽ καὶ τὰ ἑξῆς" καὶ τοῦτο μάλιστα τὸ ῥη- 
ν ε , ᾽ , σοι. Υ̓́ ς τὸν ὡς θεόθεν ἀποφθεγγόμενον παρασκευάζει" ἐπείπερ ἤκουσεν ὃ 

λαὸς τοῦ ᾿Ιησοῦ λόγον καὶ οὐ συνῆκε, καὶ βλέπων τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

γινόμενα τεράστια οὐχ ἑώρα" εἰς μέλλοντα γὰρ χρόνον ἐγκλίνον 
δι ῸφῸ ," 9 ’ Α 3 « ’ ᾽ “. ’ 

τὸ ῥητὸν, ἐμφαίνει τὴν εἰς ὑστέρους χρόνους τῶν προφητενομένων 
9 Ὡς Δ. ’ ᾿ ὕλ ΩἿ “Ὃ ΓΦ ΩΣ ’ὔ᾽ 9 ’᾽ 

ἀναφοράν" καὶ ἐν τουτῷ τὸ εὔλογον τῆς του Θεοῦ κρίσεως ἀναφαι- 
. » ᾿ “- φ “ ς,εοοὯεσν .“ ν᾿“ 3 ᾳ 

νεται" εἰπόντος γὰρ τοῦ Ησαῖου ὁτι “ ἀκάθαρτα χείλη ἔχω, και 
΄ Ἁ “οΨ .. Ψ ἐε 3 “ “Ὡ 2 (ὁ 9 συνάψαντος περι τοῦ λαοῦ, ὅτι “ ἐν μέσᾳ λαοῦ οἰκῶ ἀκάθαρτα 

( 2 Ν 9) 494. οὦ 4 45 7) 7 “Ὁ ᾽ Ἁ 

χείλη ἔχοντος, αὐτῷ μὲν ἐδόθη χάρις τῆς συγχωρήσεως, καὶ 

ἡ κάθαρσις δι ἑνὸς τῶν Σεραφεὶμ, τῷ δὲ λαῷ οὐκέτι" ἐπειδὴ οὐδὲ 
τὴν διάθεσιν ὁμοίαν εἶχον ὅ τε προφήτης καὶ ὃ λαός" ὁ μὲν γὰρ 

εἶδε Κύριον Σαβαὼθ καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ, καὶ ἐπίστευσεν 

οἷς ἐθεάσατο" οἱ δὲ βλέποντες ἐπιδημήσαντα τὸν Κύριον, οὐκ ἐπί- 
νο 4Ἵ 3 ᾽ “ο Ἁ “ “Ὸ ’ στευον καὶ ὁ μὲν ἀκούσας τῶν Σεραφεῖμ, συνῆκε τῆς δοξολογίας 

αὐτῶν οἱ δὲ ἀκούοντες τῶν ῥημάτων τοῦ Σωτῆρος, οὐ κατεδές- 

χόντο καὶ τοῦ μὲν ἡ καρδία κατανυγεῖσα συνήσθετο τῆς ἰδίας 
. (ας διὸ εἶ; «-ϑ᾽ »ἅ; ,2.νΝ Ὁ, ᾽ . ὃ “ ὃΧ 
ἁμαρτίας" διὸ εἶπεν, “ ὦ τάλας ἐγὼ ὅτι κατανένυγμαι"" τῶν δὲ 
ἐπεσχέθη ἡ καρδία πρὸς τὸ μηδεμίαν λαβεῖν ἔννοιαν ὧν ἡμάρ- 
τανον, μηδὲ προσελθεῖν τῷ δυναμένῳ αὐτοῖς ἀφιέναι ἁμαρτίας" 

[ Π 

Α ϑῳ "ῳ διὰ τοῦτο ὁ μὲν ἐκαθαρίσθη, οἱ δὲ ἀφείθησαν ἐν ταῖς ἅμαρ- 

τίαις. , 
“« ’ Τοῦ Χρυσοστόμου. δὲ καὶ τὸν προφήτην μετὰ τοσαύτης 

᾽ ’ “Ψ 40, ᾿ » κ ω 3 νΝ 7 
ἀκριβείας κατηγοροῦντα' οὐδὲ γὰρ αὑτὸς εἶπεν, ὅτε οὐ μὴ βλέ- 

ψητε, ἀλλ᾽ ὅτι βλέψητε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε οὐδ᾽ ὅτι οὐκ ἀκού- 
3 2 3 ’ - 3 ν σω Σ  ςε ᾿ 

σεσθε, ἀλλ ὅτι ἀκούσεσθε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε" αὐτοί εαυτοὺυς 

5 

25 

ἀφεῖλον, πρῶτοι τὰ ὦτα βύσαντες, τοὺς ὀφθαλμοὺς καμμύσαντες, 40 
Α ΄ ᾿ . ᾽ν ΄ 39. ΚΥ 5, Ἃλ ν 

τὴν καρδίαν βαρυναντες ον γᾶρ μόνον οὐκ ἤκουον, ἄλλα και βα- 
Υ̓͂ ΝΥ Ξ 9 ’ὔὕ δὲ ---ς ἤ ἐ ’ὔ ᾽ Ν Ἁ 

βέως ἤκουον ἐποίησαν ὃὲ τοῦτὸ, φησι, “ μήποτε ἐπιστρέψωσι, καὶ 
2 9 ’ 3 ΄ » Ἂ» ’ - , Ν 

“ἰάσομαι αὐτούς" επιτεταμένην αὐτῶν πονηρίαν καὶ τὴν μετὰ 
ὃ. 3 Ἁ ΞὍὋ ᾽ . ’ὔ ᾽ 4 Α 

σπουδὴς ἀποστροφήν καὶ τοῦτο λέγει ἐφελκόμενος αὐτοὺς καὶ 
᾽ , . Ν μὰ ΝΣ , 5. 3 ’ ἐρεθιζων, και δεικνὺς, ὅτι ἐὰν ἐπιστρέψωσιν ἰάσεται αὐτοὺς, 

352 
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ζει ΄ Ψ ΄- Ε2 ’ 

28 Γνῶστον οὖν ὑμῖν ἔστω, ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη 
ζι ’ “ ΝΝ 49 τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. καὶ 

ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος, ἀπῆλθον οἱ ᾿Ἰουδαῖοι, πολλὴν 

ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν. 
Τοῖ Χρυσοστόμου. Ὥστε τοῖς ἔθνεσι δέδοται γνῶναι τὸ μυ- 5 

στήριον τοῦτο" οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν, εἰ ἀντέλεγον ἄνωθεν τοῦτο 
προελέγετο" πάλιν τὸν ζῆλον αὐτῶν κινεῖ τῶν ἐξ ἐθνῶν. Καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα----““ Αὐτοί," φησι, “ καὶ ἀκούσονται" τί οὖν ἡμῖν διαλέγῃ 

ταῦτα οὐκ ἥδεις ; ναί ἀλλ᾽ ὥς τε πεισθῆναι καὶ ἀπολογήσασθαί 

με; καὶ μηδενὶ δοῦναι λαβήν. 1ο 

Ἀμμωνίου. Καὶ ὀκίσω ἐλέχθη, ὅτι τῶν Ιουδαίων ἀκοβαλλο- 

μένων τὸν λόγον, “ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη" λείπει δὲ τὸ διὰ, 
ἀντὶ τοῦ ἡ σωτηρία ἡ διὰ τοῦ Θεοῦ διδομένη τοῖς πιστοῖς. 

ΜΝ “κ“ 
ἔμεινε δὲ ὁ Παῦλος διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώ- 

᾽ὔ [4 Ἁ ματι, καὶ ὑπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευμένους πρὸς τ5 
Ἁ 

αὐτὸν, 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Δείκνυσι τὴν ἐλευθερίαν' λοιπὸν κηρύτ- 

τῶν, φησὶν, ἀκωλύτως ἐν Ῥώμῃ ὁ ἐν Ἰουδαίᾳ κωλυθεὶς, ἐπὶ δύο 
ἌΝ κει ὩΝ, ἣὲ ΝΌΟΝ " ͵ 3 ἔτη ἔμεινεν ἐκεῖ" τὰ δὲ μετὰ τὴν διετίαν τι λέγομεν, εἰς Σπα- 

φ 9 “ 3 ῇ Ἁ 3 Λ. Ἁ ’ ᾽ 

νίαν ἐλθεῖν εἐπείγομαι, καὶ ἐλπίζω, φησι, διαπορενόμενος θεά- .ο 

σασθαι ὑμᾶς" πρὸς δὲ ὑμᾶς ἀπὸ μέρους" ὅρα πῶς πάντα προ- 

εὥρα ἡ ἁγία καὶ θεία κεφαλὴ, ὁ τῶν οὐρανῶν ὑψηλότερος πάν- 

των, ὃ ψυχὴν πάντα ὁμοῦ δυναμένην περιλαβεῖν, ὁ τὰ πάντα κα- 
, “ῸὋ 2 Ψ “υ ’’ Α Ν νΨ’ ’ 3 ὦ Ἁ τέχων Παῦλος" οὗ τοῖς εἶδόσι καὶ τὸ ὄνομα μόνον ἀρκεῖ πρὸς 

διέγερσιν ψυχῆς, πρὸς νῆψιν, πρὸς πάντα ὕπνον ἀποτινάξασθαι" ἐς 

ἐδέξατο αὐτὸν Ρώμη δεδεμένον, ἀπὸ θαλάσσης ἀναβαίνοντα, ἐκ 

ναυαγίου διασωθέντα᾽ καὶ ἀπηλλάγη τοῦ ναναγίου τῆς πλάνης. 
᾿ ν ᾽ Ν ᾽ Ν “᾿ 

καθαπὲρ τις βασιλεὺς ναυμαχήσας και νικήσας, ἔβαινε τῆς βα- 
’ 3 ’ Χο Ἁ ᾽ ’ὔ ἐς Ι 

σιλικωτάτης ἐκείνης νεὼς᾿ περί τούτου γάρ, φησι, “ ἐλεύσομαι, 

““ καὶ συναναπαύσομαι ὑμῖν ἐν πληρώματι εὐλογίας τοῦ εὐαγγε- 30 

“ἐ λίου"" ἐγγύτερος ἦν λοιπὸν τοῦ οὐρανοῦ" ἐδέξατο αὐτὸν ἡ Ῥώμη 
δεδεμένον, καὶ εἶδε στεφανωθέντα καὶ ἀνακηρυχθέντα ἐκεῖ" συνα- 

7 δ)»ν Ἁ ν 4 “ ΄ ’, Σ 
ναπαύσομαι ὑμῖν, φησι" τὸ δὲ ἀρχὴ τοῦ δρόμου πάλιν ἦν καὶ 

τρόπαια τροπαίοις συνῆπτεν ἀκατάπληκτος ὦν. Κόρινθος αὐτὸν 
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κάτεσχε δύο ἔτη, καὶ Ἀσία τρία' καὶ αὐτὴ δύο τέως" δεύτερον 
ὔ Ψ Λ.»ὖ ’ 3 [ΟῚ ’ 3 ᾽ 

ἐπέβη πάλιν, ὅτε καὶ ἐτελειωθη. ““ ἐν τῇ πρωτη ἀπολογίᾳ, φησιν, 
ἔς ἡδεί “ .᾽ . ὃ 7 ’ Ἁ “Ὁ 3 

οὐδεὶς μοι συμπαρεγεένετο᾽ οὕτω διέφυγε τότε, καὶ πᾶσαν ἐμ“ 

πλήσας οἰκουμένην, κατέλυσεν οὕτω τὸν βίον τί ἐβούλον μαθεῖν 
τὰ μετὰ ταῦτα; τοιαῦτα ἐστὶ καὶ ἐκεῖνα᾽ τὰ δεσμὰ, βάσανοι, ς 

μάχαι, φυλακαὶ, ἐκιβουλαὶ, συκοφαντίαι, θάνατοι καθημερινοί" 

εἶδες αὐτοῦ μικρὸν μέρος χρυσοῦν, ὅσον ἂν ἴδῃς τοιοῦτός ἐστι" 

λοιπὸν οὐρανοῦ μέρος ἄν ἴδης ἕν' ὅκον δ᾽ ἂν ἀκπέλθης, τοιοῦτον 
 Ά ᾽ Ρ Ά με Ἁ ἥ ἊΨ ’ ᾿ εἶ ’ 
ὄψει ἡλίου τὰς ἀκτῖνας, κἂν ἐκ μέρους ἴδης, στόχασαι τὸ λοιπόν" 
φ Ἁ ’ Ά ᾿ 9 ᾽ .ω “ 

οὕτω καὶ Παύλου τὰς πράξεις εἶδες ἐκ μέρους" πᾶσαι τοιαῦται το 
τυγχάνουσι" κινδύνων γέμουσιν" οὐρανὸς ἦν ἐκεῖνος ἥλιον δικαμο- 

σύνης ἔχων, οὐ τοιοῦτον, ὥστε καὶ οὐρανοῦ βελτίων ὁ ἀνήρ" ἣ μεκρὸν 
Ν “ ἦ μὰ Ε ᾽; Γ 9λ᾽ ε ἣ 3 “᾿ 

οίει τοῦτο εἶναι ; ὅταν Ἀπόστολον εἰπῆς, εὐθέως οἱ πάντες εννοοῦ- 
Φ [κά Ἁ 947 Ἁ. 9 ’ 

σιν, ὥσπερ ὅταν βακτιστῆν, εὐθξως τὸν ἰωάννην. 

Τοῖ Χρυσοστόμου. Οὐ καθάπερ ὁ Σινωκεὺς ἐκεῖνος, ὃ ῥάκια τ5 

περιβεβλημένος καὶ «πίθον οἰκὼν εἰς οὐδὲν δέον, ἐξέπληξε μὲν πολ- 
Ν 9 ΄ 4, 902 [ἠ Ν᾿, ᾽ Ἧ 9ῸΝ 3 ’ λοὺς, ὠφέλησε δὲ οὐδένα" ὃ δὲ Παῦλος τούτων μὲν οὐδὲν ἐποίει" 

οὐδὲ γὰρ πρὸς φιλοτιμίαν ἔβλεπεν ἀλλὰ καὶ ἱμάτια περιεβέ- 

βλητο μετ᾽ εὐσχημοσύνης ἁπάσης, καὶ οἰκίαν ῴκει διηνεκῶς, καὶ 

τὴν ἀκρίβειαν πᾶσαν ἐπὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἐπεδείκνυτο' ἧς ὁ 1ο 

Κυνικὸς κατεφρόνει, ζῶν ἀσελγῶς, καὶ δημοσίᾳ ἀσχημονῶν, καὶ 
ὑπὸ τῆς περὶ τὴν δόξαν μανίας συρόμενος" ἄν γὰρ ἔρηταί τις τῆς 

“Ὁ [2 9 Ξ ᾿ 9 ὅ ᾽ ’ , δἐ,», 9 η4 4 τοῦ πίθου οἰκήσεως τὴν αἰτίαν, οὐδεμίαν ἑτέραν εὑρήσειεν, ἀλλ᾽ ἢ 

κενοδοξίαν μόνην ὁ δὲ Παῦλος καὶ μισθὸν παρεῖχε τῆς οἰκίας ἐν 
“ἕ ’ 3 “-ῳἁ2ἧ᾿ , ς νΝ Ν , ὃ ἡ κατέμενεν ἐν τῇ Ῥωμῃ" καίτοιγε ὃ τὰ πολλὰ συντονώτερα δυνη- 25 

Α φῸ ΝΟ “ Γ ν 4 ᾽ 3 Ψ , 
θεις, πκολλῳ μᾶλλον τουτὸ ἰσχυσεν ἄν αλλ οὐχ εῶρα πρὸς δόξαν, 

, Ἁ ᾽ Ἁ ’ , Α Ὶ ’ - 9 
τὸ χαλεπὸν θήριον, τὸν δαίμονα τὸν δεινὸν, τὴν λυμὴν τῆς οἰκοῦυ- 

΄ δὴ Ν ἣ 3 ’᾽ 

μένης, τὴν ἔχιν τὴν ἰοβόλον. 

4:1 Κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 

Το Χρυσοστόμου. Ὅρα οὐδὲν αἰσθητὸν, οὐδὲ περὶ τῶν πα- 30 

ρόντων, ἀλλὰ ταῖς ἐλπίσιν αὐτοὺς ἔτρεφεν, οὐκ ἔχων ἐπιδείξασθαι 

ἀπὸ τῶν καθ᾿ ἑαντόν. 

Καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως. ᾿Αμήν. 
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Τοῦ αἰτοῦ. Μετὰ παρρησίας ἀκωλύτως" ἔν: γὰρ μετὰ παρ- 
᾽ ’ 9 ΑἉ ᾽ὔ ΝῚ ἉἍ ’ 8 “-- 

ρησίας λέγειν, ἀλλὰ κεκωλυμένως" τὴν γὰρ παρρησίαν αἀντοῦυ 

οὐδὲν ἔκοψεν, ἀλλὰ καὶ ἀκωλύτως ἔλεγεν ὁρᾶς οἰκονομίαν Θεοῦ : 
} ΄ δῷ Ἁ 4 ’ὕ “ Ἁ ς Χ .“ὍΦ ᾿ Ἁ 

ἀφίησι διψῶντα τὸν ἀκροατήν τοῦτο καὶ οἱ ἔξω ποιοῦσι" τὸ γὰρ 

«πάντα εἰδέναι νωθῇ ποιεῖ καὶ ἐκκεχυμόένον. 5 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κωνσταντίνου πόλεως ᾿πίσκοπος ἐν τῷ 
« ᾽ “ »- ’ ἢ [ ο. ͵ ε Ὁ 
ὑπομνήματι τῆς πρὸς Τιμόθεον δευτέρας ᾿Επιστολῆς λέγει, ῥητου 

προκειμένου “ ἐν τῇ πρώτῃ μὸν ἀπολογίᾳ πάντες με ἐγκατέλειπον" 
’ ΄ 3 φ’ 7 ’ δ [ο “ ᾿ 

ποίαν πρώτην ἀπολογίαν λέγει ; παρέστη ἤδη τῷ Νέρωνι, καὶ 

διέφυγεν ἐκειδὴ δὲ τὸν οἰνοχόον αὐτοῦ κατήχησε, τότε αὐτὸν το 

ἀπέτεμεν" ἄλλοι δέ φησιν, ὅτε καὶ τὰς παλλακὰς αὐτοῦ κατή- 
χήσεν. 

Ἐκ τοῦ Προλόγουν τοῖ ἣν τῆι Βίβλωι τῶν Επιστοδῶν 
φ᾿ 3 “Ὁ 3 ᾽ ’ ’ σω , 

τοῦ αὐτοῦ Ἀποστόλου ΠΑΥ͂ΛΟΥ ΠΡΟΤΑσΣσονένου 8. Συνῆν δὲ 
“Ψ ᾽ Ν} ’ ὃ Α » » ᾽ ’ 

τῷ Παύλῳ και Ἀρίσταρχος, ὃν καὶ εἰκότως συναεχμάλωτόν που τ 5 

τῶν Ἀποστόλων ἀποκαλεῖ, καὶ Λουκᾶς ὃ τὰς Πράξεις τῶν Ἄπο- 

στόλων γραφῇ παραδούς" κἀκεῖσε οὖν ἐκὶ τῆς Ρωμαίων ὁ Παῦλος 

διετίαν ὅλην αὖθις ἐφυλάττετο ταῦτα γὰρ καὶ μέχρι τούτων 
ς φω δῷ 9 φῳ ᾿ φῷ 3 , 3Ψ ᾽ αὖ 

ἱστορεῖ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν Ἀποστόλων, κατ΄ ἐκεῖνο 

καιροῦ τὸ βιβλίον συγγραψάμενος" καὶ καθεξῆς ἥκιστα τότε λο 
, . ὅν . ’ , 9 , “-5«Ἃὴᾷ5Ἀ,Ὅ7 

γινώσκων" οὐδὲ γὰρ τὸ μαρτύριον τούτον ἐγκατέθετο τῇ βίβλῳ" 

καταλιπόντες γὰρ αὐτὸν Λουκᾶς τε καὶ Ἀρίσταρχος ἐξῆλθον. 

Εὐσέβιος δὲ τοὺς μετέπειτα χρόνους ἀκριβῶς περιεργασάμενος, 

ἱστόρησεν ἡμῖν καὶ ἐν τῷ β΄ τόμῳ τῆς ᾿Εἰκκλησιαστικῆς ἱστορίας 

τούτου καὶ τὸ μαρτύριον" καί φησι τὸν Παῦλον ἄνετον διατρίψαι, ᾿ς 
Ἁ Ἁ ΩΣ “ ’ 3 ΄ , 9 ,ὔ ’᾽ 

καὶ τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον ἀκωλύτως κηρύξαι επισημηναμενος. τότε 

μὲν οὖν ἐπὶ Νέρωνος ἀπολογησάμενον τὸν Παῦλον αὖθις ἐκὶ τὴν 
“Ὁ ’ ’ὔ [4 Ξ ΄ Α “ 

τοῦ κηρύγματος διακονίαν λόγος ἔχει στείλασθαι, πρὸς Καίσαρος 
3 7 Ἁ 3 ,ὔὕ 9,),Ἠ « ’ Υ̓́ 3 

ἀπολυθέντα, καὶ εὐαγγελίσασθαι ἐφ ἑτέροις δέκα ἔτεσιν. εἷς 
Ν Α ’’ ς ΄ 3 [4 3 “Ἅ Αϑ ’ Γ ἄκρον δὲ μανίας ὁ Νέρων ἀφικόμενος, ἀνεῖλε μὲν ἈΑγριππίναν πρῶ- 30 

Ν ἰὸ ’ ’ὔ Ν δὲ - δ 3 ἣ “ , Δ 4. 
τὸν τὴν ἰδίαν μητέρα, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν τοῦ πατρὸς, καὶ τὴν 
9 « Ν᾿ ξ “Ὁ αν ᾽ὔ δῷ ὔ 

Οκταουΐαν ὃ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, καὶ ἄλλους μυρίονς τῷ γένει 
, ᾿ ᾿ Ν δ νι .«. ὦ προσήκοντας" μετέπειτα δὲ καθολικὸν διωγμῶν ἐκίνησε κατὰ τῶν 

4 Νεηρε ἐχ Ἐυ ΠΑ }}} Ῥτγοΐορ. Ζδοῦρη. Μοηυμῃ,. Ρ᾿. 53:1. 
τ 8ῖ. Οοά, β6ἀ ἰερ. ἐπιστολῶν ουπὶ Ζδοδρῃ. 3 ἀκταουΐαν (σα. 
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Χριστιανῶν καὶ οὕτως ἐπὶ τὰς κατὰ τῶν Ἀποστόλων ἐπήρθη 

σφαγάς. μεταστειλάμενος γὰρ τὸν Παῦλον, αὖθις ἐπὶ τοῦ βήμα- 

τος παριστᾷ" συνῆλθε πάλιν ὁ Λουκᾶς αὐτῷ" ἔνθα δὴ συνέβη τῷ 

Παύλῳ λς' ἔτει τοῦ σωτηρίου πάθους, τρισκαιδεκάτῳ δὲ Νέρωνος, 

μαρτυρῆσαι, ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθέντα. Ἔστι τοίνυν ἀπὸ 5 

τοῦ ιδ΄ ἔτους Τιβερίον Καίσαρος, ἐξ οὗ κηρύσσειν τὸ Εὐαγγέλιον 

ἤρξατο, ἕως κβ΄, ἔτη δ΄ καὶ τὰ Γαΐου δὲ ὡσαύτως ἔτη δ΄" αὖθις δὲ 

καὶ τὰ Κλαυδίου ἔτη μικρῷ ἔλαττον ιδ΄" ὃν διαδεξάμενος Νέρων 
΄ Ν οῷ 9 “ἉΨ "Ὁ φ᾿ Α 9 ’ 4 “»Ἣ ᾽ὔ 

τρισκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἀρχῆς τὸν Ἀπόστολον ἀνεῖλε᾽ γρά- 
ς»5» ’ ὔ Ἁ ᾿ ΩΣ ’ 9 4“σῸ] 

φει δ᾽ οὖν ὅ Ἀπόστολος Τιμοθέῳ, περὶ μὲν τῆς πρώτης αὐτοῦ ἀπο- 

λογίας φάσκων τάδε" “ ἐν τῇ πρώτῃ μον ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι 

“ παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον" μὴ αὐτοῖς λογισθείη" 
.«ε “ δὲ ’ , 49 7 , . Ὁ 3.ϑΝΜᾳωῷὨ6-“) “ , ͵ ὁ δὲ Κύριος παρέστη, καὶ ἐνεδυννάμωσέ με ἵνα δι ἐμοῦ τὸ κή- 
“ρυγμα πληροφορηθῆ, καὶ ἀκούσωσι πάντα τὰ ἔθνη" καὶ ἐρρύσθην 
{ Ὶ ’ ’ 99 “ ἣ ͵ ΎὙ ᾽ Ἁ 4 

ἐκ στόματος λέοντος τοῦτον τὸν Νέρωνα εἶναι λέγων. περί δὲ 
“ 9 ζ “᾿ “. 3 4 ᾽ὔ Ν ές , 

τῆς β΄, ἐν ἡ τελειοῦται τῷ κατ᾽ αὐτὸν μαρτυρίῳ, φησὶ, ““ τὴν 

“ἐ καλὴν διακονίαν σον πληροφόρησον' ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, 
-“ι-: νλς-ς ΟΝ ὦ 5 , » γ,.,.2 3) νσ “ 

καὶ ὃ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκε" καὶ ὅτι Λουκᾶς ἦν 
’ Ν 9. » 3.,ς 9 Φ 235 “ ςς 3 ᾽’ ’ 2) 7 πάλιν σὺν αὐτῷ, μετ᾽ ὀλίγα τῆς Ἐπιστολῆς ““ ἀσπάζεται σε, γρά- 

ἐέ »Ψ. Ὁ Ν 9 9 ΚἈΚ ὦ ε “Ὁ ΄ ““ ’ 

φει, ““ Λουκᾶς ὁ σὺν ἐμο!Ι. ἔστιν οὖν ὁ πᾶς χρόνος τοῦ κηρύγμα- 
΄ ,: λυ μ Δ. 7 9 ““ ,ν τος Παύλου κα' ἔτος, καὶ ἕτερα β΄ ἔτη, ἃ ἐτέλεσεν ἐν τῷ κατὰ 

Καισαρείαν δεσμωτηρίφ' πρὸς δὲ τούτους πάλιν τὰ ἐν “Ῥώμῃ 
ἕτερα δύο καὶ τὰ τελευταία δὲ ἔτη δέκα" ὥστε εἶναι τὰ πάντα 

ἀπὸ τῆς κλήσεως αὐτοῦ μέχρι τελειώσεως, δε. Ἀλλὰ μήτις ἐπὶ 

τούτοις ἐμοὶ καταμεμφέσθω καὶ παραγραφέσθω τὰ καθεξῆς 

τῶν Πράξεων, λέγων τὸν Λουκᾶν ταῦτα μὴ φάσκειν" ὃν ἐρήσεταί 
4 , 2.Ἀ 3 δι ’ Ω { 9 ϑ δέ Ν 7 

τις ἐχέφρων ἀνὴρ, εἰ τοὺς χρόνους, ὅταν οὐκ εἰσδέχη τοὺς μετέ- 

πειτα τῶν πράξεων, δός μοι, φησὶ, τὸν Λουκᾶν ἱστοροῦντα τοῦ 

Παύλου τὸ μαρτύριον" εἰ μὲν γὰρ τοῖς δυσὶ τούτοις μόνοις ἔτεσιν 
4 σῷ 3 ’ ’ ᾿Ὶ 9 « 4 Ν Ἁ ’᾽ 

ὁ Λουκᾶς ἐμέτρησε Παύλου τὴν ἐν Ῥωμῃ ζωὴν; τὸ μαρτύριον 

ἡμῖν ὑφηγησάμενος, οὐδεμιᾶς τινὸς ἡμῶν ἐδεῖτο περιεργίας τῶν 

χρόνων" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ μαρτύριον ἡμῖν ἃ οὗτος οὐ γράφει, ἔξωρον 
, Ἁ Ἁ δι Φῳ ’ ᾽ὔ ͵ Ἁ 2 

γὰρ καὶ μετὰ πολυ τῆς βιβλον γεγένηται, πείθου λοιπὸν Ευσε- 

βίῳ τῷ χρονογράφῳ, καὶ τὴν ἱστορίαν εὐγνωμόνως ὡς φίλος εἰσδέ- δ χρονογρ 2 ΤῊΝ ᾿στοῤ ευγνὼῶβμ ς ὼς φ 

Ὁ Ιορ. ὦ τὰν ουτη Ζδοδσῃ. α ἡμῶν Οοα. 

5 

25 

410 



434 ΕΡΜΗΝΕΙ͂Α ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΧΧΥΙΠΠ,|.4ι:. 

χουν" οἱ γὰρ τοῦ Χριστοῦ μαθηταὶ πειθοῖ καὶ πίστει τὰς τῶν πα- 
’ , ΄ , 3 Ν ᾽ 

τέρων διδασκαλίας τε καὶ παραδόσεις πρὸς οἰκοδομὴν παραδεχό-- 
μενοι, τῆς οὐρανιοῦ βασιλείας κληρόνομοι καθίστανται. 

Μαρτυρολόγιον Παύλου τοῦ ᾿Αποστόλου. 

Ἐπὶ Νέρωνος τοῦ Καίσαρος Ῥωμαίων ἐμαρτύρησεν αὐτόθι 5 

Παῦλος ὁ Ἀπόστολος ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθεὶς ἐν τῷ ἃς" 

ἔτει τοῦ σωτηρίου πάθους, τὸν καλὸν ἀγῶνα ἀγωνισάμενος ἐν Ῥώμη: 
πέμπτῃ ἡμέρᾳ τοῦ Πανέμου μηνὸς, ἥτις λέγοιτ᾽ ἂν παρὰ Ῥωμαίοις 
ἡ πρὸ τριῶν Καλανδῶν ᾿Ιουλίων᾽ καθ ἣν ἐτελειώθη ὁ ἅγιος Ἂ πό- 

στόλος τῷ κατ᾽ αὐτὸν μαρτυρίῳ ξθ΄ ἔτει τῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν το 

παρουσίας. "Ἔστιν οὖν ὁ πᾶς χρόνος ἐξ οὗ ἐμαρτύρησε, τλ' ἔτη 

μέχρι τῆς ὑκατίας, τετάρτης μὲν Ἀρκαδίον, τρίτης δὲ Ὀνωρίου, τῶν 

δύο ἀδελφῶν αὐτοκρατόρων Αὐγούστων, δ΄ ἰνδικτιῶνος τῆς εε΄ ἐτη- 
ρικῆῇς περιόδου, μηνὶ ἸΙουνίῳ κθ΄ ἡμέρᾳ. 

Τέλος σὺν Θεῷ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων. 



ἐ ἴο) 

12 

ΨΑΒΙΕΤΑΒ ΓΕΟΤΙΟΝΙΒ 

σΟ}. ΟΟἸΒΙ,.. ΧΧΥ. 

------ὦἍ 

ὁ ὑπὸ] πρός. 
8 περὶ) περί τε. 

ὡς] ὅσα. 
γὲ] τὲ. 
αὐτοῦ] ομι. 
ἥττων) ἧττον. 
ἑαυτὸν] αὐτὸν. 

7 περιεργάζεσθαι χρῆναι] 
χρῆναι περιεργάζεσθαι. 

10 προελάμβανον)] προε- 
λάμβανεν. 

24. Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα] Τοῦ 
ΣΦ. "Αρα. 

230 Τοῦ Χρυσοστόμον.] Τοῦ 
αὐτοῦ. 

21 μαθών πρινής. 
25. πρησθεὶς] πρισθείς. 
41 τοσοῦτον] τοσοῦτον τό. 
14 ἀναδεχθείς" Ἰἀναδειχθείς. 
15 Σευηριανοῦ] Σευήρου. 

ἜἘ»]} Ἔν τῇ 
1 τὸν οἶκον ̓ ἶδλον,} ὅλον 

τὸν οἶκον. 
4 ὀφθεῖσαι) ὀφθῆσαι. 
6 ἠχοῦς] ἠχῆς. 

11 στομώσασας"] στομώσα- 
σαν. 

15. ᾿ΙσιδώρονἹ ἾἸσιδώρου 
Πηλουσ. ἐξ ἐπιστολῆς 
υλδ΄. 

21 διάφορον" διάνοιαν. 
22 Το τοῖς. 
24. Ἰωάννον.) Τοῦ Χρνυ. 

σοστόμου. 
41 Τοῦ Χρυσοστόμου.} Τοῦ 

4 ἴο 

αυτοῦυ. 

ι8 4 Καὶ] οπι. 

με 1μη. 
1ιδ 14 Σχόλ. Σχόλιον. 

10 

20 

2[ 

15 γλῶσσα) γλῶσσαι. 
10 Κυρίλλον.) Τοῦ ἁγίου 

Κυρίλλον ἐκ τῆς ἑρμη- 

νείας τῆς πρὸς Κοριν α΄. 
ἐπιστολ. τόμον β΄ 

22 τοῖς τότε τὴν] τοῖς το- 
τὴν (8)6) ...... τὴν .... 
χυρίζεται. 

23 ἀλλ᾽ ὡς) οῃ!. 864 8ρᾶ- 
ὈΠι. 

46 πιστεύσουσιν") πιστεύ- 
σωσιν ἐν ........ ἐδια- 
όρως. 

41 Καὶ μετ᾽ ὀλίγα] οἴη. 
ὅτε] ὅτι. 

5. ὧς] ὅτι. 
7 συνίσταν] συνίεσαν. 

12 τε) τι. 
14 τῷ] τὸ. 
15 προουργιαιτάταις. προ- 

ουργιαιτάτοις. 
28 μή τῳ] μή πω. 
4ό ἐκεῖ) ἐκεῖνο. 
ὃ γινόμενον") γενόμενον. 
290 συγκιρναμένης" ] συγκρι- 

νομένης. 
40 περιωπῆς,] περιοπῆς. 
42 Λαζάρα] Λαζ(άρον. 
4 Σενήρου)] Σενηριανοῦ. 
14 διαμεριζόμεναι" διαμε- 

ριζόμεναι' οὐκ εἶπεν 
μεριζόμεναι ἀλλὰ δια- 
μεριζόμεναι. 

19 πυρός] πυρός" διατί 
πυρός. 

2 τοῖς] ταῖς. 
21 
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Ῥιᾷ. 
21 

ΨΑΒΙΕΤΑΒ ΓΙ ΕΟΤΙΟΝΙΒ 

125. 
10 Σινᾶ καὶ) Σινᾶ καὶ φλέ- 

ξαντι. 
11 ὡς] ὦ. 
24. ἐξ λιωι πλησθῆναι. 
25 κατιόντος) κατιέντος. 
41 εἰπεῖν) εἶπεν. 

22 0 οὖν] οὐκ. 
ὃ χειροτονεῖσθαι χειροτο- 

νεῖσθαι ἀρχιερέας. 
24. 3 σοι] τοι. 

25 

26 

27 

“8 

29 

5. ἀπαρχὴν] υἱ 1ηΐγα. 
10 λαλεῖν] υἱ ᾿ηΐγα. 
12 ἀποφθέγγεσθαι ἢ ἀπο- 

φθέγγεσθαι: οὐκ εἶπε 
φθέγγεσθαι, ἀλλ᾽ ἀπο- 
φθέγγεσθαι. 

1 Οὐκ] Τοῦ αὐτοῦ. Οὐκ. 
6 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
9 ᾿Αντὴ] Σχόλιον. ᾿Αντί. 

14 Ἵνα---ἐθνῶν. οΥη. 
17 τῷ] οΟἴὩ. 
20 Τοῦ αὐτοῦ.) Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
40 Τοῦ ἁγίου] οπι. 
42 ἐγνωρίζοντο ] ἐγνωρίζετο. 
43 Καὶ μετ᾽ ὀλίγα] οἴῃ. 

1 ἔλαβον τέως χαρίσμα- 
τα, τέως ἔλαβον χά- 
ρισμα. 

5. τοσαῦται γλῶσσαι] τοσ- 
αὐταις γλώσσαις. 

7 ἀπαρχαί; ἀπαρχαί; καί. 
9 συνεισῆγον) συνῆγον. 

11 ὑποφαίνηται]ῖ ὑφαίνη- 
ται 

25 Χειροτονουμένῳ] χειροτ. 
ῷ. 

20 ἀπήεσαν ἐς] ἀπήεσσαν 
εἰς. 

240 βοηθοὺς) παραβοηθούς. 
1 ἐξέλθοι] ἐξέλθη. 
2 καταλαμπέτω] 

λαμπε. 
4 βόρεια") βόρια. 
1 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 

σοστόμον. 

κατά- 

Ῥας. 

29 
μη. 

290 πλήττωνται] πλάττ. 
41 οὖν] οῃι. 
42 ᾿Αντιοχείας.) ᾿Αντιοχ. 

ὑπακοή. 
240 24. Σευηριανοῦ.} Τοῦ ἁγίου 

21 

32 

33 

Σενηριανοῦ. 
4 Τοῦ Χρυσοστόμον. ᾿Ἰω- 

νου. 
24 ἐγχειρισθέντες,] ἐγχει- 

ρισθέντος. 
28 τῶν Οὐαλέντος] 

κατὰ Οὐαλεντίνου. 
29 πέμψειν) πέμψει. 
40 ἔπεμψε,) ἔπεμψαι. 
14 Ιωήλ}] Ἰωήλ᾽ τί ἐν 

Ἰωὴλ κυρίου θεοῦ, ἀπὸ 
τοῦ πνεύ. 

16 διάφορος] διαφόρως. 
22 ὁ τῇ] ὅτι. 

ἄλλως] ἄλλως ὁ. 
ἐνυπνιασθήσονται) ἔ- 
βλεπον. 

γῆρας γήρος. 
τὴν] οὔιϊ. 
ἀρετὴν μὴ ὑβριζέσθω. 
ἀρτ ὑβριζέσθω 5ϊῖο. 

ἔχειν" ] 5ραῖ. νδο. 
τὸ γὰρ αὐτῶν μόνων εἷ- 
ναι, βασ-} βραῖ. νᾶς. 

1 τῆς] τοῦ. 
2 Καταγγέλλετε] Καταγ- 

γέλλεται. 
4 κατέπεμψεν"] κατέ....... 

ϑ 

τῶν 

25 

ϑρδῖ. νδς. 
αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι"] 
ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 

εἰπεῖν,] εἰπῆν. 
τοὺς πρεσβυτέρους] τοῖς 
πρεσβυτέροις. 

9 ἐνυπνιάζεσθαι] ἐνυπνι- 
ἄσθαι. 

ὡς ἐν] ἐν ὡς. 
ἀκμάζουσαν] ἀγμάζ. 

[5 τὸ] τοῦ. 
16 δεύτερον] δευτέρου. 
17 εὕτονος. εὕτονος καὶ νε- 

ανΐας τὴν ἕξιν. 

005. 

10ο 

12 



34 

35 

26 

37 

48 

39 

ΟΟΏ. ΟΟΙΒῚ,. ΧΧΥ. 

Θεοδότου] Θεοδώρου μο- 
ναχοῦ. 

δι αὐτῶν τῶν] διὰ τῶν 
τῶν. 

Τοῦ Χρυσοστόμου.) Τοῦ 
ἁγίου τῶ. 

αὐτὸν) αὐτῶν. 
δὲ Χριστοῦ] δέγε τοῦ Χρ. 
μετειληφότες,] μετειλη- 
φότος. 

πάντων] πάντων τῶν. 
ἐθῶν) ἐθνῶν. 
τῷ] τό. 

5. ᾿Αγκύρας] ᾿Αγκύρας πρε. 
ἐκ τοῦ. 

9 τινόντων] τινύντῶν. 
οὐδὲ] οὐδ᾽ ἄν. 
καὶ τὰ] καὶ ἐπὶ τά. 
ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐπαγαγεῖν] ἐπ- 
αγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

Κυρίλλον.)] Τοῦ ἁγίον 
Κυρίλλου. 

4 περιερρήγνυτο" ] περιεπ- 
ήγνυτο. 

5. συνενεγκὼν,] συνεγκών. 
7 αἷ οἱ. 
8 μεταπεποιῆσθαι] μετα- 

ποιεῖσθαι. 
ὅτι] ὅτι δέ. 
τούτῳ] τοῦτο. 
μὲν] οὔ. 

4 ἀστράπτοντος,] ἀπαστρ. 
5 ἐλθεῖν] ἐλθεῖν τήν. 

᾿Αγκύρας.] μοναχοῦ. 
εἷς τὸν] ΟΠ]. 

41 ἕλοιντο] ἔλοιτο. 
17 ᾿Αγκύρας.} μοναχοῦ. 
20 καταλείμματος] κατα- 

λείμα. 
1 Τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίον. 

᾿Αθανασίον ᾿Αλεξαν- 
δρείας. 

2 τὸν οἴ. 
4 νοῦν] νοῦν ποτέ. 
4 ποτέ"] οτῃ. 

11 ἀνθρώπινα] ἀνθρώπινα 
πρῶτον. 

427 

Ῥαρ. Ιάσι. 

349 14 πίστιν αὐτοὺς ἀγάγωσι: 

40 

41 

42 

43 

αὐτοῦ πίστιν ἀνάγ. 
10 τῶν] οἴ. 
242 ὑπάρχων, ὑπάρχον. 
24 λέγειν] λέγην. 
290 Τοῦ] Τοῦ ἁγίον τω τοῦ. 
10 ἐκλαμβάνομεν,)] ἐκλαμ- 

βάνομεν, οὕτω πάλιν 
ὅταν ὁ Χριστὸς λέγη- 
ται τεθνηκέναι ὑπὲρτῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν, περὶ 
τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τὸ 
λεγόμενον ἐκλαμβάνο- 
μεν. 

14 ἐπισκόπου) ἀρχιεπ. 
τῆς] τῶν. 
᾿Αποκρίσεως.] ᾿Αποκρί- 
σεων. 

οἶδεν] οἷδεν τὸν. 
ἐστι] ἐστι καί. 
δὲ] δὴ. 
τὸ] τὸν. 
᾿Ελεγκτέον] ᾿Ελεκτέον. 
οὐδὲν] οὐδὲν γάρ. 
εἰπεῖν,)] εἰπὴν. 

ἡ τὸ Πνεῦμα,] τὸν πατέρα. 
ἐξέβαλε] ἐξέβαλλε. 
ἕνα] ἵνα. 
αἰτιατὸν] αἴτιον. 
ἐξ οὗ,] ἐξ οὗ, τὸν δὲ ἐξ 
οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ. 

ἐπέκεινα] ὑπέκεινα. 
ἵνα) ἵν᾽. 
ἐκδεχώμεθα] ἐκδεχόμ. 
καὶ ὁ Πατὴρ---Πνεύματι 
ὥστε ἐγὼ ἐν τῷ πνεύ- 
ματι. 

1 ὁμόφωνον] ὁμόφονον. 
2 ὁ Πατὴρ] Πατὴρ ὁ. 

ὁμωνύμως,] ὁμώνυμος. 
ἀνείλετε"] ἀνείλατε. 
Τοῦ ἁγίου οἴῃ. 
ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας.] 
ἀρχιεπ.᾿ Αντιοχείας ἀπὸ 

λὸγ 

15 

ου οζ. 
27 δέ] δ᾽. 

44 42. λέγων» λέγει. 
212 
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Ῥεᾷ. 
44 

45 

46 

47 

48 

409 

ΝΑΒΙΕΤΑΞΒ ΤΤΕΟΤΊΟΝΙΒ 

ζλῃ. Ῥεαρ. 1λη. 

4 Σευήρου)] Σευήρον ἀρχι- ] 49 το Λουγδούνων.)] Λουγδώ- 
επισκ. 

πρὸς] πρὸς τόν. 
5. Τὴν] Εὖ δὲ καὶ λύσιν 

ὠδίνων τοῦ θανάτου 
τήν. 

7 Τα ΧΟ ετύε] προελθ. 
14 ἀνέστης) ἀνέστη. 
10 εἰλημμένῳ]) ἠλειμ. 
24. καθότι μὲν] ΘΓΔΒ. 

εὑρηθῆναι] εὑρηθ. μέν. 
ἢ ἐπιβολῆς,] ἐπιβουλῆς. 

31 Σενήρου) Σενήρον ἀρχ. 
᾿Αντιοχείας. 

1 καθὼς] ὡς. 
Πέτρος,] Πέτρος, φησί. 

4 ἄλλως] ἄλλως αὐτῷ. 
9 τὸν] τῶν. 

Τοῦ ἁγίου οπι. 
ἐγκαταλείψεις] 
τήν. 

4 νῦν"] νοῦ. 
δεξιὸν] δεξιῶν. 
περὶ) περὶ τῆς. 
οἷοι] οἷον. 
τὸ] τῷ. 
ζῶν] ὦν. 
Κυρίλλον) ΚΕΚυρίλλον 
ἀρχ. ἀλεξανδρείας. 

τι] τοι. 
4 Κυρίλλου.} Τοῦ αὐτοῦ. 

Σευήρου] Σευήρου ἀρχ. 
τοῦ] τῶν. 
γραφέντος. γραφέντων. 
Κυρίλλου)] Κυρίλλου ἀρχ. 
ὁ] ὡς. 
ἁγίον) οι. 
Σενήρου] Σενυήρου ἀρχ. 

ἐγκατ. 

10 
20 
26 

48 τελειωτέρον] τελεώτε- 
ρον. 

15. Ταῦτα] ἴω. τοῦ Χρυσ. 
Ταῦτα. 

22 βασιλείας, βασιλείας, ὁ. 
23 αἰῶνα.) αἰῶνα τοῦ αἰῶ- 

νος. 
41 σάρκα] σάρκα τοῦ. 
2 τοὺς] τοὺς ἄλλους. 

51 

53 
57 
5ὃ 

49 

νου. 
14 τὸν αὐτὸν Θεὸν καὶ Σω- 

τῆρα] καὶ τὸν αὐτὸν 
Θεὸν σωτῆρα. 

15 συλ ἘΒ ΘΙΌΕῚ σνυνεβίβαζ. 
») ὃ. 

19 οἷδε) οἷδε ὅτι. 
20 ὅτι] ὅτι καί. 

αὐτὸ] οπλ. 
22 Σενηρου] Σενήρον ἀρχ. 

20 ἄλλος] ἄλλος ἀλλ᾽. 
45 ἐκφύντι) φύντι. 

1 Τοῦ ἁγίον) οἵα. 
ἀρχιεπισκόπου] οἴῃ. 

4 καταργεῖται) καταργῆτ. 
5 Ἐνταῦθα] Τοῦ Χρυσ. 

᾿Ενταῦθα. 
9 Καλῶς] Τοῦ αὐτοῦ. Κα- 

λῶς. | 
12 Τοῦ Χρυσοστόμου)] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
41 ἕτερος] ἑτέρως. 
4 Ἐξ ἀνεπιγράφον.] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
πνευματικὸνὴ ἐκκλησία, ] 
ἡ ἐκκλησία πνευματι- 
κόν. 

6 τῷ] τό. 
ὃ διαίρετον͵ ἀδιαίρετον. 

15. ᾿Αγίου] οπι. 
22 τετελειωμένους) τελει- 

ουμένους. 
27 Σαβελλίου] σαβελίον. 
24 τοιοῦτον,] τοιοῦτο. 
1οὸ δὲ] οἴῃ. 
1 χωλὸς] χολός. 

41 ἐκείνου] ἐκείνους. 
44 ἰδεῖν] ἱδεῖν εἰς. 
4 Τοῦ Χρυσοστόμου. Οὐκ 

εἶπεν ὅτι τοῦ ἀργυρίου 
πολλῷ βέλτιόν σοι δί- 
δωμι' ἀλλὰ τί: ἐν τῷ 
ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τοῦ Ναζωραίον᾽ ἔγειρε 
καὶ περιπάτει. 



ΟΟὮ. ΟΟΙἸΒῚΙ,. ΧΧΥ. 

Ῥεξ. ἴλη. 
δ0 17 μᾶλλον] πάντως. 

οἵ ἴδωμεν] εἴδωμεν. 
ἐν) ἐν τῷ. 
αὐτῆς) αὐτῆς τῇ. 
λαμβανόμενοι] λαβόμε- 
»Ὸι. 

αὐτοῦ] αὐτῆς. 
28 ἐνεργῆσαι] εὐεργετῆσαι. 

24 
27 

40 χεῖρα] χεῖρας. 
41 αὐτοῦ] αὐτῆς. 

όο Καλῶς] Τοῦ Χρυσ. Κα- 
λῶς. 

᾿Απὸ] Τοῦ Χρυσ. ᾿Απὸ. 
Λουγδούνων.] Λουγδώ- 
νου. 

17 τὸν] τῷ. 
᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

᾿Αβραὰμ,] ᾿Αβραὰμ. 
Ἰακώβ ;] Ἰακώβ ; καὶ 
πῶς λέγει" ἐγώ εἶμι ὁ 
θεὸς" Αβραὰμ καὶ ὁ θεὸς 
Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἴα- 
κώβ. 

21 καὶ μεθ᾽ οὗ τοὺς οὐρα- 
νοὺς] τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
μεθ᾽ οὗ. 

23 αὐτοῦ"  σαντοῦ. 
28 αὐτῷ] αὐτοῦ. 
16 Τοῦ Χρυσοστόμου. οἴη. 
1 ταύταις ταῖς θεοσημεί- 

αις] τούτοις τοῖς θεο- 
σημείοις. 

ὃ ἄνθρωπον καὶ ᾿Ιησοῦν. 
12 ᾿Αμμωνίον.] ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
18 ὅταν] ἐὰν. 
10 χρόνων] χρόνου. 
12 εἶπον] εἶπαν. 

πεπλήρωται" πεπλήρον- 
ται. 

17 ἐλλλροειλαι 
21 σημαίνοντος 

νοντος. 
24. τοὺς πρὸς] τοῦ Πατρός. 

ἔτι] ἔστι. 
26 ἃς αὐτῷ] ἃ σαυτῷ. 

όι 4 

ό) 9 

63 
64 

65 
66 

εὐλευσ. 
συμβαί- 

429 
Ῥαᾷ. 1Δη. 
66 40 ὡς] ὡς ὁ. 

42 παύσεται] παύσηται. 
6) «4 τὸ] τῷ. 

6 Τοῦ ἁγίου] οἱ. 
τοῦ] τῆς. 

27 ἐστιν] ἐστιν τὸ. 
40 θήβην] θέσιν. 
43 αὐτὸν ἂν] ἂν αὐτὸν. 
34 Μωῦσῇ] Μωυσεῖ. 

σκιᾷ,] σκιᾷ, ἡ ἀλήθεια. 
2 ὁ] Ομ. 
4 τὸ] τῷ. 
5 ἀνθρώποις] θεοῦ ἀνθρώ- 

ποις, 
" ἐκεῖνος, ἐκεῖνος, ὡς. 

βρέφη ἑκεῖνος ἀναιρεῖ, 
βρέφη φονεύει οὗτος] 
βρέφ. φον. ἐκ. βρέφ. 
οὗτ. ἀνα. 

10 οὗτος] οὗτος" διὰ μη- 
τρὸς σώζεται ἐκεῖνος, 
διὰ μητρὸς ἐσώθη, καὶ 
μετὰ μητρὸς οὗτος. 

11 λάρνακι] λάρνακει. 
5 ἷωι ΟἿ. 
25 αὐτὸν] αὐτῶν. 
λό νομοθέτου μόνος] νομο- 

θετούμενος. 
28 προφήτην] προφήτην ὑ- 

μῖν. 
ό γινομένην" τῶν] γενο- 

μένην" τὸν. 
19 τεταγμένος] τεταγμένη. 
22 Διδύμου. οἱ. 
17 Τοῦ αἰτοῦ] Τοῦ Χρ. 

68 

όο 

72 
43 Τοῦ αὐτοῦ.} Τοῦ Χρ. 

73 11 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρ. 
45 Κυρίλλον.)] Τοῦ ἁγίον 

Κυρίλλον. 
1 Τοῦ ἁγίου] οῃι. 

Λουγδούνων.Ἷ Λουγδώ- 
νου. 

6 Τοῦ ΧρυσοστόμουΪ οἴ. 
18 μετουσίᾳ] μετουσίᾳ τῆς. 
19 δὲ] οπ]. 
1 ὀνόματι] ὀνόματι τοῦ. 
2 ᾿Αγίας] οι. 

74 

75 
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Ῥιᾳ. 
75 

γό 

77 

η8 

79 

8ο 

81 

85 
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μη. 

11 Οὐκ] Τοῦ αὐτοῦ. Οὐκ. 
46 Τοῦ αὐτοῦ. οἱ. 
8 ἐκ) ἐκ τοῦ ὑπομνήματος. 

20 Εὐαγγελίου.) Ἐὐαγγέ- 
λιον ὑπόμνημα. 

4 Εἴ) Τοῦ αὐτοῦ. Εἰ. 
11 Τοῦ Χρ.] Καὶ πάλιν ἐκ 

τοῦ εἰς τὸ κατὰ τοῦ Χρ. 
Ματθαῖον] Ματθαῖον εὑ- 
αγγέλιον. 

8 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρ. 
42 Λουγδούνων.Ἶ Λούγδων. 
5. ὃν] οῃ. 

20 Πατὴρ] Πατὴρ τοῦ. 
24. τοῦ] οἴῃ. 
25 Πατέρος] πατρός. 
1 ὡς] ὡς καί. 
5. δίδονται] δέδονται. 
9 ἐπισκόπου] ἀρχιεπ. 

Πῶς] Πῶς γάρ. 
11 κόσμου ;7 γένους ; 
25. Εἰς] Τοῦ ἁγίον ᾿Αθανα- 

σίου. Εἰϊς. 
27 Οὐχ] Κυρίλλου ἀρχ.᾽Α- 

λεξανδρείας. Οὐχ. 
41 ᾿Αθανασίου. } Αθανασίον 

ἀρχ. ᾿Αλεξ. 
9 Οὕτως] Τοῦ Χρυσ. Οὔ- 

τως. 
ι8 Τοῦ] Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ. 
19 Διατί] Τοῦ αὐτοῦ. Διατί. 
21 ἀρχιεπισκόπου] ΟΠ. 
11 Τοῦ αὐτοῦ. οῃ. 

16 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυσ. 
1 Τοῦ Χρυσοστόμου.] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
14 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρ. 
24. ἀργυρίου] ἀργύρον. 
25 καὶ] καὶ ὁ. 
46 τιθεὶς] θείς. 
ὅ Τοῦ αὐτοῦ.) Τοῦ Χρ. 

28 ᾿Αθανασίον)͵ ᾿᾿Αθανα- 
σίου ἐκ τῆς περὶ νανα- 
τιαννοὺς βίβλον λόγου 

40 συνεφωνήσατε,)] συνε- 
φοβηθήσονται. 

Ριᾳ. 
85 

86 

87 

88 

ΟΙ 

92 

93 

ΙΔ. 
43 Διονυσίου.] Διονυσίου 

ἐπισκ. ᾿Αλεξ. 
1 οὐκ ἔστι σὰ,] οὐκετί σα. 
5. τάγματος.] πραγματίας. 

20 ἅπτεται εται τοῦ. 
24 ἔχον καὶ τῆς] ἔχων τῆς. 
“ὁ δοκεῖς] δοκεῖς μέν. 
43 οὐκοῦν] οὐκοῦν καί. 
16 Τοῦ αὐτοῦ.} Τοῦ Χρ. 
24 Ταύτην] Τοῦ αὐτοῦ. Ταύ- 

τὴν. 
40 ὁ ἀδελφός σον ;}] οι. 
7 φόνος] φόβος. 
8 προιεμένης] προιωμ. 

11 ἐξέτιλον"] ἐξέτειλον. 
14 ἐπιβραχὺ) ἐπιβραχεῖ. 
16 γίνεται") κρίνεται. 
17 καταδικάσθησαν) κατα- 

δικάσθησαν καί. 
27 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
41 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυσ. 
4 τὴν πίστιν εἶχεν] εἶχεν 

τὴν πίστιν. 
4 καὶ τὴν] τὴν καὶ. 
5. ἀδιάλυτον" εὐδιάλυτον᾽ 

μετὰ τὸ πιστεῦσαι.] με- 
ταπιστεῦσαι. 

ό αἰώνιον] αἰώνιον κατὰ τὸ 
εἰρημένον ὁ πιστεύων 
εἷς ἐμὲ ἔχει ζωὴν. 

11 ἐνυπάρχουσαν ὕπαρ. 
19 Σημειωτεὸν)] Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. Σημειω- 
τεὸν. 

29 ᾿Αμμωνίον.Ἷ Τοῦ Χρυσ. 
42 Τοῦ αὐτοῦ] Τοῦ Χρυσ. 
20 Τοῦ Χρυσοστόμον.]) Τοῦ 

αὐτοῦ. 
6 Ματθαϊον 

εὐαγγέλιον. 
12 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ ἁγίον 

᾿Αθανασίου. 
14 θαρσαλέους θαρραλ. 
20 Πάλιν] Τοῦ ἁγίου Ἰωά»- 

νου τοῦ Χρυσ. 
“6 Τοῦ αὐτοῦ. τοῦ Χρ. 

Ματθαῖον 
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Ῥδᾳ. ἴλη. 

94 

95 

οό 

98 

99 
1οο 

1οΟΙΊΙ 

102 

103 

104 

4 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρ. 
12 Πολλὴ] Ἰώ. Πολλὴ. 
25 οἷς μετὰ] ἧς κατ. 
40 Τοῦ] Ιῶὥ τοῦ. 
5. Τοῦ αὐτοῦ] Τοῦ Χρ. 
Θ᾽ ΑμμωνίουΠρεσβυτέρον. 

Θευδᾶς αἱρεσιάρχης 
καὶ ᾿Ιούδας Γαλιλαῖος 
ἐπὶ τῶν χρόνων τῆς 
ἀπογραφῆς κατελύθη- 
σαν. Ὦδες Ἰηΐτα Ὁ. 96. 
[η. 11. 

Ἰώσηπος] ᾿Ιώσηππος. 
φησὶν] φισὶν. 

Ι Αι πάνυ ̓Ιώσηππον. 
2 ᾿ἸΙουδαίας ᾿Ιούδας. 

αὐτῷ] αὐτῶν. 
8 ἴλην] εἰλὴν. 

Θευδᾶς)] ᾿᾿Αμμωνίον 
πρεσ. Θευδᾶς. 

Ἰώσηπος] ᾿Ιώσηππος. 
τελευταίοις Ἰτελευτέοις. 
ἐξαποστέλλον] ἐξαπο- 
στέλλοντα. 

21 αὐτοῖς] αὐταῖς. 
42 ἐδόκουν] ἐδόκουν κατὰ 

τὸν νόμον. 
4 Τοῦ Χρυσοστόμου.) Τοῦ 

αὐτοῦ. 
18 Τοῦ αὐτοῦ] Τοῦ Χρ. 
25 ὄντως ὄντος. 
246 πλήρους πλήρης. 
6 τοῦτο] τοῦτο τὸ 

10 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

1 Τοῦ Χρυσοστόμου] Τοῦ 
αὐτοῦ. 

4 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

19 Οὕτως] Τοῦ Χρυσοστό- 
μον. Οὕτως. 

40 Μετ] Ὅρα μετ᾽. 
8 Κυρίλλου)] Τοῦ ἁγίου 

Κυρίλλον. 
9 μονονουχὶ] μονουχὶ. 

23 τοῦ] οὔ. 
25 τοῦ τὸν] τοῦτον. 

21 

22 

Ῥαξ. 
104 
ΙΟ5 

1οὔ 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

49] 

μο. 

26 νόμου νόμον. 
12 τοῖς τοιούτοις] οἵη. 
14 Παντὶ] Διδύμον. Παντί. 
15 δι᾿ αὐτοῦ] διὰ τοῦ. 
17 ὠφθέντα] ὀφθέντα. 

ἀπὸ Πατρὸς) ἀπὸ τοῦ 
Πατρὸς. 

παρεπίδημος) παρεπή- 
δημος. 

20 τῇ] οῃϊ. 
17 Εὐσεβίον.) ἘΕὐσεβίον 

ἐπισκόπου ἐμίσης. 
18 τῷ] ὁ. 
21 τριάκοντα] λ΄. 
22 νυ] τετρακόσια. 
22 υἱ] τετρακοσίων. 
24 υ] τετρακόσια. 

λ ] λτα. 
25 ο1] ἑβδομηκοστοῦ πέμ.- 

πτον ἔτους ἕως ἑκα- 
τοστοῦ ἔτους, ἔτη εἰ- 
κοσιπέντε. 

ςθ'.] ηθ΄ (99). 
λΊῆ τριάκοντα. 

1 ἀρχιεπισκόπου] οτ. 
ἐκ πρὸς] ἐκ τῶν πρὸς. 

η ἀδελφαῖς) ἀδελφοῖς. 
Ιο φησὶ,] φασὶ. 
22 Ἰώσηπος) Ἰώσηππος. 
Ι τῆς] οἸη. 
2 ἀνεδέξατο] ἐπεδέξατο. 

28 ᾿Ιωάννου.Ἷ Τοῦ Χρυσο- 
στόμον. 

15 ΣημειωτέονἩ ᾿Αμμω- 
νίον. Σημειωτέον. 

22 Τοῦ] Τοῦ ἁγίον ιῶ τοῦ. 
29 Τοῦ Χρυσοστόμον.} οἴῃ. 
4 Τοῦ αὐτοῦ] ιω. 
8 μετ᾽ ὀλίγα] μεθ᾽ ἕτερα. 

τό Εὐσεβίου) Εὐσεβίου ἐ- 
πισκόπου. 

24 τῇ] οτῃ. 
ἀγνοούσῃ] ἀγνοούσῃ τῇ. 

19 τὸ] τῷ. 
23 ὑπερέβαλον) ὑπερέβαλ- 

λον. 
26 ὀλίγοις) ὀλίγον. 

27 
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Ῥεᾳ. ἴλη. . 

112 27 ἴστι] ἴςει (86) 
43 Τοῦ αδοὶ ΟὨ]. 

Κυρίλλου Κυρίλλον 
᾿Αλεξανδ. 

112 10 καλεῖ) καλεῖ δὲ. 
11 ὅσον διὰ τὴν διάθεσιν 

εἷς αὐτόν.) ὅσον διά- 
θεσιν τὴν αὐτοῦ. 

λό προσηγορίαν. πλεονε- 
ξίαν. 

114 66. αἴνιγμα] αἴνειγμα. 
115 7. ἄρχοντα] ἄρχοντι. 

ιι Εὐσεβίον.)] Ἐὐσεβίον 
ἐμίσης. 

16 Τοῦ ἁγίου] οἱ. 
24. Τοῦ Χρυσοστόμου. τι. 

ι16 κ᾽ καθιστάντος  καθίσταν- 
το. 

η υἱοὺς} οἴΏ. 
10 ἐπισκόπου ομι. 
τι ἤχθετο" ] ἤχετο. 
10 τὸ] τοῦ. 
43 τοῦτο] τούτου. 
20 Κυρίλλον.} Τοῦ ἁγίου 

Κυρίλλου. 
41 καὶ] καὶ τῇ. 

11) 12 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

44 ᾽᾿Ενταῦθα] ἩΗσυχίου 
πρεσβυτέρου. Ἔν- 
ταῦθα. 

118 4 ᾿Απολέσθαι] [Ιῶ. Τοῦ- 
τὸν τὸν κίνδυνεύσαντα 
(5:ς) ἀπολεσθαι. 

16 ““᾿Αναστήσει] ΤοῦΧρυ- 
σοστόμον. ““᾿Αναστή- 
σει. 

,ό Προανωφωνεῖ] Τοῦ ἁ- 
γίον Κυρίλλον. Προ- 
αναφωνεῖ. 

110 34. Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
ἁγίου ̓ Ιωάννονυ. 

17 τῆς αὐτῆς] ταύτης τῆς. 
εν ἡ Εὐαγγελίῳ,} τῷ 

1290 2 ΝῚ ΜΗ͂Σ Τοῦ αὐτοῦ. Ὦ, 
τῆς. 

Ῥεξ. 
120 ᾿ς γωνιὰ σι} Τοῦ ἁγίου 

121 

122 

123 

124 

125 

18 ἐὴ ἢ ἑαντὴν} ἑαντῆ καὶ 
ἑαυτὴν. 

28 Τὸ Τοῦ αὐτοῦ. Τὸ. 
42 τὸ] τοῦ. 
2 προσκυνήσεις,] προσ- 

κυνήσης. 
4 λατρεύσεις" ἰλατρεύσης. 

1: ἐγράφησαν) ἀνεγ. 
1 πολλῆς] πολλῆ. 
19 παραβδοσι] παράδοσιν. 
27 εἵλοντο" ] εἵλαντο. 
9 Ἐμφαντικῦει, Ἐμφατι- 

τό ἀνάκλησιν. ἀνάβλησιν. 
40 ἡδύναντό] ἤδυναν. 
22 ἀπροφάσιστον] ἀπρο- 

,Φάστιστον. 
25 ὑμῶν Ῥεφάν" ἡμῶν 

Ῥαιφάν. 
4 μὲν] μὲν τὸ. 

10 ἐσκορπίσθησαν) ἐσκο- 
τίσθησαν. 

20 Κυρίλλου) Κυρίλλον ἐκ 
τοῦ. 

20 Τοῦ Χρυσοστόμου) [Ιῶ. 
41 κακίαν] μανίαν. 

Ι εἰς] ἐκ τοῦ εἷς. 
Ἑρμηνείας. Ἑρμηνεία. 

ό μεν. ἡρνω. Δαμασκη- 

10 Καὶ] Τοῦ Χρ. Καὶ. 
14 ἘῸΝ Ὲ εὐξυστο νον. ἸΤοῦ 

αὐτοῦ. 
21 Μωῦσῇ,] Μωυσεῖ. 
23 ἀπ᾽] ἐπὶ 
25. λόγος. Ἴ νόμος. 
7 Κυρίλλον.ἾἿ Τοῦ ἁγίου 

Κυρίλλον. 
φησι] φασιν. 

Ι1 Τῷ] Τοῦ Χρυσοστόμου. 
Τῷ Φ: 

27 Τοῦ Χρυσοστόμου] Τοῦ 
αὐτοῦ. 

40 τοῦῇ ἐκ τοῦ πρώτον 
τεύχους τοῦ. 



τὸς 

126 

127 

148 

120 

120 

12:1 

122 

σΟ. ΟΟἸΒῚ,.. ΧΧν. 

ὯΙ σοφίαν] αἰτίαν. 
44 ἀνεδείματο] ἀνεδείματο 

μὲν. 
43 ἐπεγάννυτο τ γάνυντο. 
47 Σημειωτέον ᾽ Αμμωνίου 

πρεσβυτέρον. Σημει- 
ὠτέον. 

1 Σευήρου] Σευήρου ἀρ- 
ἀπ πεν ᾽Αντιο- 

χΧέ 
η χἴθος] ̓λίθος ὅ. 

12 μὲν! μὲν γὰρ 
6 ὁ δι] ὁ γὰρ ὍΝ 

24. Τοῦ Χρυσοστόμου Ἰώ. 
ἀνάληψιν] ἀνάληψιν ἐκ 
τοῦ. 

ς] οὔ. 
4 Βασιλείου] Βασιλείου 

Καισαρείας. 
10 ᾿Αμμωνίου] ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρον. 
20 δυναμένου δυνάμενον. 
] Τοῦ Χρυσοστόμου] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
9 ᾿Αρσενίου ᾿Αρσενίον 

ἐπισκόπου Τριπόλεως. 
12 Ὅρα] Τοῦ Χρυσοστό.- 

μον. Ὅρα. 
23 ᾿Αθανασίου Τοῦ ἁγίου 

᾽Αθανασ 
25 Δεικνύντος] Τοῦ Χρ. 

Δεικνύντος. 
28 εἰ ὐεμώμοι παρατίθε- 

2 ἥ' Στέφανος] Στέφ. 

4 δὴ καὶ οἵ. 
11 ἦν θυμοῦ] θυμοῦ ἦν. 
18 ᾽Ε»]} Τοῦ αὐτοῦ. Ἔν. 
10 ἐπιστοματίζων] ἐπιστο- 

μίζων 
23 ., χρόνονον (810). 
290 αὐτοῖς] οἴ. 
31 βάλλων αὐτὸν] αὐτὸν 

βάλλων. 
5. Τοῦ Χρυσοστόμου] Τοῦ 

ἁγίον Ἰὼ. 

138 

458 

τ σὺν] συνὼν. 
2 ὑπ ΛΗ ]Ἰσυνεβάλ- 

λετ 
5. κἂν] ΜΠ 

φιλτάτοις] φίλτατοι. 
η δίδωσιν] διδοὺς. 

134 4, ἀρχιστρατηγοῦ] ἀρχης. 

135 

146 

137 

ὃ ὑμη.} υμζ. 
κατὰ τῆς χώρας] καὶ 
κατὰ τὰ χώρας. 

12 υμη.} υμθ. 
14 ἀλλαχοῦ ἐνδιασπαρέν- 

τος] ἀλλαχόσε διασπ. 
15. ὁ καὶ) ὃ οι. 
18 εβασνε} πειραθεὶς. 
22 Πέτρος) Πέτρος δὲ. 
44 Οὐκ ἦν] Τοῦ αὐτοῦ. 

Οὐκοῦν. 
ἔδει] ἔδη. 

" Πῶς] Τοῦ Χρυσοστό- 
μουν. Πῶς. 

12 β] δεντέρου. 
14. τοῖς ἄλλοις ὁμοίως] ὁ- 

μοίως τοῖς ἄλλοις. 
40 τμβονῶν. ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
42 συνιέναι συνεῖναι. 
23 ἀποκαθίστασθαι) ἀπο- 

καθίσασθαι. 
4 ὃν] ὃ. 
ὅ αὐτοῦ] ἑαυτοῦ. 
9 ἐπέλαμψεν] ἐπέλαμ- 

πεν. 
10 ἀλλ᾽ ἀπροσδιορίστωφ] 

ἀλλὰ προσὲ. 
45 εἰεὶ εἶκως. 
ἡ τοῦτο] τοῦτο ὃ. 
8 παρὰ) περὶ. 

15. ὥσπερ τὸ] ὡς ἐπὶ τὸ. 
18 προτρεψαμένου] προ- 

τρεψάμενον. 
20 βάπτισμα] βάπτισμα 

ἡρπάζετο ὑπὸ τοῦ 
πνεύματος, σημειω- 
τέον, δὲ ὅτι μετὰ τὸ 
βάπτισμα. 

140 14 τοῦ] τῆς. 
2 Καὶ 



484 

Ῥαξ. 
140 

141 

142 

143 

144 

145 
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λα. 

15 λόγον] βίβλου. λόγ. γ. 
19 ἐνόμισας] ἐνόμισαν. 
22 ἡγησάμεθα] --σάμενος. 
24. δὲ] δὲ καὶ. 
34. μετὰ} οἴ. 

μετανοίας καὶ ἐπιμε- 
λείας] ἐπιμελείας καὶ 
μεταμελείας. ,. 

14 Κύριον. ὅπως μη. 
18 ἀφωσιωμένως) φοσίως. 
14 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμονυ. 
6 πρώτῳ] α΄. 

15. Σευήρου.) Σενήρου ἀρ- 
χιεπισκόπον ᾿Αντιο- 
χείας ἐκ τῆς πρὸς 
Κωνσταντίνον ἀπὸ ὑ- 
πάτων ἐπιστολῆς. 

17 δὲ] οἴη. 
24 τοῦ τῶν] τούτων. 
27 ὑπομείνας,] ὑπομείνας 

σταῦρον. 
41 ἔχουσαν ἔχουσα. 

καὶ] ἵνα. 
42 χαρίσεται.] χαρίσηται. 
10 Εἰρηναίου.) Τοῦ ἁγίου 

Εἰρηναίον Λουγδώνον. 
13 Χριστόν"] οἴη. 

κλίματα] κλίματα τῆς. 
14 τοῦτο] τοῦτ᾽. 

ὅπερ] ὅπερ αὐτὸς. 
τὸν] τῶν. 

25 Κυρίλλου.] Τοῦ ἁγίου 
Κυρίλλον ἐκ τοῦ εἰς 
τὸν Ἡσαίαν συντάγ- 
ματος. 

27 κουρίδας] κουρίδας αὖ- 
τοῖς. 

20 ἀντιλοιδόρει] ἀντελ. 
42 ἀντὶ τοῦ ἐπαίρεται, καὶ 

ὑψηλοτέρα τῶν ἐπὶ 
γῆς ἐστὶν ἣ ζωὴ αὖ- 
τοῦ,) δος ΟΠ. 

21 ποῖος,] ὁποῖος. 
27 Τοῦ αὐτοῦ] ΣΣενήρου 

ἀρχιεπισκόπον ᾽Αντι- 
οχείας ἐκ. 

Ῥεᾷ. 
146 

147 

151 

152 
153 

154 

158 

156 

157 

158 

12η. 

2 ἡνωμένης] ἡνομένης. 
5. ἀδύνατον] ἀμήχανον. 

Ι ἦ ἰσοδυναμοῖ] --δυναμεῖ. 
1ὃ ἁρπαγέντες) ἁρπαγέν- 

τες τε. 
25 συμφώνως] συμφώνος 

Βῖς. 
46 καὶ] καὶ ὃ. 
42 τὴν] οπι. 
19 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
λὴ Ἔν] Τοῦ αὐτοῦ. ᾽Ἔν. 
43 Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ εἰς 

τὴν νβ΄ ὁμιλίαν] Τοῦ 
Χρυσοστόμον ἐκ τῆς 
εἷς ν΄ ὁμιλίας β'. 

43 Σαοὺλ,] οι. 
4 τὸ] οπι. 
5 δὲ] καὶ, 
ὃ ἀπὸ γενετῆς) ἀπογεν- 

ς νητὴς. 
14 βλέποντες) βλέπωντες. 
τό ἡμεῖς] ἡμῆς. 

1 ἦτε] εἶτε (3810). 
240 Διδύμον.] Μαξίμου. 
22 αὐτὸν] αὐτοῦ. 
24. αὐτὸν] αὐτοῦ. 
4 Εὐσεβίον.)] Ἐὐσεβίου 

ἐπισκόπου ᾿Ἐμέσης. 
6 ἥδειν ;) ἤδην. 

26 καὶ) οἴῃ. 
Κανόσι"] Κανόσι: τοῦ- 
το δὲ γέγονεν διὰ τὸ 
σπάνην. 

4 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

8 ῥήματα) ὀνείρατα. 
17 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
14 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμον. 
24 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χ. 
44. καὶ] καὶ τὸ. 

1 ἐφ᾽ ἐπ᾽ (8ϊς.) 
τῆς σφοδρᾶς μετανοίας 

. καὶ νηστείας" τῆς με- 



ΠΟ. ΟΟἸΙΒῚ,. ΧΧΥ. 

Ῥεᾳ. [μὰ 

158 

1590 

ιό6ὅο 

ιόι 

τό 

τό4 

165 

166 

167 

168 

τὰ σφοδρὰν μετανοίας 
νηστείας. 

6 τοῦ Θεοῦ] τοῦ οπι. 

9 γὰρ] γοῦν. 
14 μὴ οὖν σφάλλωμεν μὴ 

δὲ σφάλωμεν. 
16 ἕτερος) οἵ. 
17 τῶν] τὸν. 
19 Οὕτως] Τοῦ Χρυσοστός- 

μου. Οὕτως. 
24 ἽΑμα] Τοῦ αὐτοῦ. Αμα. 
4 Εὐθέως] Τοῦ αὐτοῦ. Εὐ- 

θέως. 
12 σχήματος σχήματος ὡς. 
20 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμονυ. 
1 Τοῦ αὐτοῦ. 
5 Τοῦ Κρρὰ 

σοστόμου. 
19 Ὅρα] Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα. 
25 Λουγδούνων. Λογδώ- 

νου. 
η Τοῦ Χρυσοστόμου) Τοῦ 

αὐτοῦ. 
18 τοῦ] τοῦ εἰς τὴν. 
23 τοῦτο] τοῦ. 
“7 χαλκείῳ] χαλκίφ. 
4 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 

σοστόμον. 
16 Τοῦ Χρυσοστόμον.] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
4 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
21 Αἰνέα] ἐνέα. 
22 φήσας,] φείσας. 
25 κράβαττον] κράβαττον 

σου. 
26 βεβαίᾳ] βεβαίαν. 
40 τοῦ τὸν] τουτον (816). 
6 Διδύμου. ᾿Αμμωνίου. 

21 ἐλεγκτέον ἐλεικτέον. 
22 πλήρης) πλήρης ἦν. 
40 Ὅρα] Τοῦ Χρυσοστό- 

μουν. Ὅρα. 
4 Διδύμου.Ἶ Τοῦ ΔΚ. 

19 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
αὑτοῦ. 

ΟὩΙ. 
Τοῦ Χρυ- 

τθο 
170 

171 

172 

173 

174 

175 

495 

1Δη. 
11 αἰώνιον αἰωνίαν. 

Τοῦ αὐτοῦ.] ᾿Αμμω- 
νίου. 

16 “Ὅρα] Τοῦ Χρυσοστό- 
μου. Ὅρα. 

46 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

14 τοῦ] τῆς. 
15. ἀπούπατον͵ῇὴ ἀποῦπά- 

των. 
ποδηγήσαντα) ποδηγη- 
σαν (810). 

ὅροις] ὄρους. 
1 Διατί] Τοῦ Χρυσοστό- 

μον. Διατί. 
5 Τοῦ Χρυσοστόμου.] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

Σευηριανοῦ)] ΣΣενηρι- 
ανοῦ ἐπισκόπον. 

αἱ] οἱ. 
ἀνέβησαν,) ἴῃ τηᾶτρ. 
γρ. ἐδέχθησαν. 

κηρύσσει Πέτρος] Πέ- 
τρος κηρύσσει. 
σώζεται, σώζεται, καὶ 
αὐτὸς καὶ ὁ οἴκος. 

4 νενομισμένους] νενο- 
μισμένοις. 

ἡ δεκτὸς --- δικαιοσύνην] 
ΟΠ]. 

᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

18 δὲ] δὲ ἥ. 
23 Ταύτας] Τοῦ Χρυσο- 

στόμον. Ταύτας. 
18 οὐδὲ] ἧ. 
42 ἑξῆς.) ὅμοια. 
23 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμον 
43 Τουτέστι] Τοῦ αὐτοῦ. 

Τουτέστι. 
4 Τί] Τοῦ αὐτοῦ. Τί. 
9 τοῦ] οι. 

22 δηλουμένους] δηλου- 
μένονς ἀνθρώπους. 

20 

12 

3Κ2 
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Ῥεαᾳ. ἴλη. 

175 26 ὄντα, σκεῦος] σκεῦος 
ὄντα. 

ἐστι. 
“8 γένη] εἴδη. 

16 

177 

1η)8ὃ 

179 

20 ἀκμὴν] ἀγμὴν. 
1 σὺν παντὶ] συμπαντὶ. 
4 καὶ τὰ πετεινὰ] καὶ πε- 

τηνὰ. 
4 ὑπὸ) ἀπὸ. 

15. ἐξεστακέναι ) ξεστάναι. 
22 τὰ θεωρούμενα"] καὶ 

θεωρούντων. 
24 προέφερον᾽ Ἰπροέφερον'" 

Μαξίμου ἐρώτησις. 
25 ἔθνη πῶς ἐδεῖτο ὁ 

Πέτρος τῆς ἐπὶ τοῦ 
Κορνηλίον ἀποκαλύ- 
ψεως διὰ τὰ ἔθνη. 

2ῇ Πέτρον] Πέτρον. ἀ- 
πόκρισις. 

ἐδεῖτο] ἔδει τὸ. 
842 βουλῆς] βολῆς. 
45 τὰ] διὰ τὰ. 
8 καταγνώμην] κατὰ τὴν 

γνώμην. 
14 λόγου] λόγον. 
29 Εὐαγρίου.) Εὐαγρίου 

ναχοῦ. 
8 Ἴσως} Τοῦ Χρυσοστό- 

μου. Ἴσως. 
17 αἿ πρώτου. 
20 διεξεληλυθέναι] -θήναι. 
22 ὄρνις] ὄρνεις. 
27 εὐθέως] ἕως. 
“ὃ ὅτι] οῃ. 
4 3 παραδοὺς, παραδιδοὺς. 
6 ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
ἡ ὀθονοειδεῖ,] ὀθονοειδῆῇ. 

ἡ φωνὴ αὐτῷ] αὐτῷ ἡ 
ἐσήμανεν] ἐσήμαινεν. 

11 ἐπὶ τρίς.] ἐπιτρεῖς. 
14 δευτέρου] β΄. 
14 ἔθεσιν) ἔθνεσιν. 
15. ἐμφιλοχωρεῖν] ἐνφ. 
16 καθίησὴ καθείησι. 

ΤΕΟΤΙΟΝΙΒ 

Ῥιᾳ. 
180 

181 

182 

184 

186 

187 

1λ. 

7 Εἰρηναίου. Τοῦ ἁγίον 
Εἰρηναίου. 

ἰδόντος,] εἰδότος. 
9 διαστείλας ὁ Θεὸς,] ὁ 

Θεὸς διαστείλας. 
21 εἰς] εἰς τὴν. 
9 καὶ] καὶ τὸ. 

48 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 
σοστόμον. 

19 Τοῦ Χρυσοστόμον.} Τοῦ 
αὐτοῦ. 

40 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ ἈΚ. 
6 Τοῦτο] Τούτῳ. 

“ἡ Εἰρηναίου. Τοῦ ἁγίον 
Εἰρηναίου ἐπισκόπου. 

20 τοῦ] τοῦ πνεύματος τοῦ. 
40 ἐπαναπαύοντος ἔπανα- 

παέντος. 
4 ἐπαναπέπαντο, ἀναπ. 
" ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρον. 
12 Ἵνα) Τοῦ Χρυσοστό- 

μον. Ἵνα. 
22 Τὴν] Τοῦ αὐτοῦ. Τὴν. 
41 Τοῦ Χρυσοστόμον.  ιῶ. 
7 Τοῦ ῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
14 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
22 Εἰρηναίου] Τοῦ ἁγίον 

Εἰρηναίου. 
Λουγδούνων.} Λουγδόν. 
σημαίνει) σημαίνων. 

24 κατηχεῖτο,] κατηχῆτο. 
»] ὃν. 

4 Τοῦ αὐτοῦ. οι. 
8 Τοῦ αὐτοῦ. οπ]. 

16 ᾿Αμμωνίον.} οἴ. 
δέξασθαι) δέξαι. 

Ὶ καὶ] οι. 
5. ἐπαγγελίαν] ἔπαγ. δὶς. 

πραττόμενον] προτατ- 
τόμενον. 

12 Ναζωραῖος] Ναζωραῖε. 

15. αὐτῇ,] αὐτὴν. 
22 ἘΠ, Εξ ἀνεπιγράφου. 



Ῥιᾷᾳ. 
188 

100 

ΙΟῚΙ 
192 

193 
194 
105 

1906 

197 

1908 

199 
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125. 
5. Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμονυ. 
“6 προσείκατο] προσήκ. 
8 δεῖ κεινῶν] δι’ ἐκείνων. 
29 ὃ] ᾧ. 
5 εἶπαν] εἶκον. 

ποιεῖσθαι" ἀφιεῖσθαι. 
6 τὸ] τῷ. 

εἰσφέρον] εἰσφέρων. 
11 διὰ τὴν κρίσιν] διά- 

κρισιν. 
14 ἀρχιεπισκόπου] οἴη. 

πρὸς Σόλωνα] προσό- 
λωνα (810). 

17 τοῦ Πνεῦμα] τὸ πνεῦμα 
ὸ τὸ. 

22 ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

24. προκατηχηθέντας προ- 
᾿ κατηχηπροκατηχηθέν- 
τες (5810). 

46 τοῦ] τοῦ θείου. 
80 τοῦ] οἴῃ. 
14 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
20 τοσαῦτα) ταῦτα. 
23 ἐπανελθόντος ἀνελθ. 
4 δὲ] δὲ ἦν. 

20 Τοῦ αὐτοῦ.) Τοῦ ἈΚ. 
43 ΤοὐχΧρυσοστόμον.] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
" Κυρίλλου.] Τοῦ ἁγίου 

Κυρίλλου. 
1) ᾿Αμμωνίουν.]Ἷ ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
41 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρ. 
9 Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
24. α πρώτου. 
26 ἑβδομήκοντα) ο΄. 

φασὶ] φησὶν. 
20 φασίν.] φησίν. 

λήψῃ] λήψει. 
τὸ,] τὸ ἀγαθὸς ἄνθρω- 
πος. καὶ τὸ. 

22 Οὐ] Τοῦ αὐτοῦ. Οὐ. 
4 ᾿Αμμωνίον.} οἵα. 

487 

Ῥερ. [ἴἕη. 

200 

20ΟῚ 

202 

203 

204 

207 

208 

Δ09 

210 

211 

11 σεσημείωται.}] σεση- 
μείωται. ὅτι διακόνων 
καὶ ἐπισκόπων εἶχον 
βαθμόν. 

27 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

41 Λουγδούνῳ] Λουγδόνφ. 
Γαλλίας] Γαλιλαίας. 

2 ᾿Ιώσηπος] ᾿Ιώσηππος. 
“8 Τοῦ Χρυσοστόμον.  1Ἰῶ. 
17 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
18 “Οσῳ] Τοῦ αὐτοῦ. Ὅσῳ. 
21 Περὶ] Περὶ γὰρ. 
6 τοῦτοί νυν] τοῦ τοίνυν. 
ἡ ἀτελεῖς] εὐτελεῖς. 

27 Θεόν" Ῥοβὶ θεὸν οὔ. 
καὶ πάλιν. 

ἰσχύει, Τοῦ αὐτοῦ. ἰσ- 
χύει πλήθυς. 

10 ΤοῦχΧρυσοστόμου.] Τοῦ 
αὐτοῦ. 

12 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 
σοστόμονυ. 

14 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

15. εὐαγγελίσατο"] εὐηγ. 
1 Βασιλείου] Βασιλείου 

ἀρχιεπισκόπου Καισα- 
ρείας ἐκ τῆς ἑρμηνείας. 

4 μήποτε] μήποτε αὐτὸν. 
5. δυσώδης] δυσώδης ἀφ- 

ίστησιν. 
9 ὅλῳ] ὅλως. 

10 διὰ μὲν οὖν τὸ μέγα 
τοῦ] οὔ. 

12 κω παση. 
19 οἱ περὶ] ὁ περὶ. 
4 Πῶς] Τοῦ Χρυσοστό- 

μου. Πῶς. 
ό Οὐ] Τοῦ αὐτοῦ. Οὐ. 

16 Τοῦ Χρυσοστόμον.} Τοῦ 
αὐτοῦ. 

40 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

10 γεγενημένης.] γεγενῆ- 
σθαι. 



488 

Ῥεᾳ. ἴλη. 

211 11 ὁ] οἱ. 
17 προαγορεύοντες, )προσ- 

αγορεύοντες. 
24 Τοῦ Χρυσοστόμου.] Τοῦ 

ἁγίου ἴω. 
41 ξυλοκάμν Ἰ᾿᾿Αμμωνίου 

πρεσβντέρον. 
1 Μαναήν] Τοῦ αὐτοῦ 

Α Αμμωνίου. Μαναήν. 
4 οὐκ ἐκ] ούχη ἐκ (βἰο). 

14 ᾿Αμμωνίου.Ἷ ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

19 Ἵνα τὸ ὁμότιμον δείξῃ. 
ΟΠ. 

24 ἐμ Τοῦ Χρυσοστόμον. 

214. 2 ὑψινν ὑψηλοτέ- 

23 Τοῦ αὐτοῦ. ] Τοῦ Χρυ- 
σοστόμονυ. 

8 Τοῦ ἢ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

17 Τοῦ αὐτοῦ. 7 Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

41 ἐπ οὶ κακῶς. 
4 τνα΄.] τνδ΄. 
5 τὰ] τῶ. 

γενόμενα" γενομένῳ. 
10Ο χειραγωγήσασαν] χει- 

ραγωγοῦσαν. 
19 παύσῃ] παύσῃ δὲ. 
23 ἀποβεβηκὼς] ἀποβε- 

βληκὼς. 
26 καὶ] οἴ. 
41 ΤοὐΧρυσοστόμον. ἸΤοῦ 

αὐτοῦ. 
217 κ5. Τοῦ αὐτοῦ.) Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
219 29 εἰς τὴν ἑρμηνείαν] ἐκ 

τῆς κὰ οὐ γώω 

212 

215 

216 

220 

221 

Κυρίλλου. 
4 κατὰ μετάληψιν] κατά- 

ληψιν. 

9 γὰρ] γοῦν. 

ΝΑΒΙΕΤΑΒ ΓΕΟΤΊΟΝΙΒ 

1 Ῥαρ. [2β. 
222 κα Τοῖς] ᾽᾿Εξ ἀνεπιγράφον. 

Τοῖς. 

7 γέγονε σὰρξ] σὰρξ γέ- 
γονε 

8 καιρίαν κερίαν. 
1Ὶ αὐτοὺς] αὐτοῖς. 
1 Τοῦ αὐτοῦ. ] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμονυ. 
16 δύναμις] δύμις (εϊς). 
17 ἀναστακέναι] ἄνεστ. 
40 ὁ] οὖν. 
5 Κυρίλλον. Κυρίλλου 

ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξ- 
ανδρείας. 

19 νεοτάτην νεωτ. 
40 Σευήρου) Τοῦ ἁγίου 

Σ 

223 

224 

ενήρον. 
32 Σωτῆρος] Σωτῆρος Ἴη- 

σοῦ. 
8 Τοῦ αὐτοῦ] Τοῦ ἁγίου 

Σενήρου ἀρχιεπισκό- 
που ἀντιοχείας. 

14 τὸν] τὸν ἐν. 
22 Κυρίλλου.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
25 Τοῦ Χρυσοστόμου.} Τοῦ 

γίου Κυρίλλου. 

26 ᾿Αββακοὺμ] ἀμβ. 
1: Θεοδότου ᾿Αγκύρας.] 

Θεοδώρου μοναχοῦ καὶ 
πρεσβυτέρου. 

14 Τοῦ αὐτοῦ.} Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

24 βιρμω τη ̓Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

τὸ] τ. 
,“ό Τοῦ αὐτοῦ. ] Τοῦ αὐτοῦ 

Ἰὰ εβί τοῦ Χρυσοστό- 

225 

226 

227 

μου, Ὠδαι6 ὦἢος 
ΦοἢοΙ. ῖ Αππιο- 
ηϊτλ Εἰοβου ᾽ΠῚ 1η 
οοὐ. 

220 0) κρίνειν] κρίνει. 
24 ὑπ᾽ οὐρανὸν, ὑπουρα- 

νὸν. 
46 Θεοδωρήτον.] Θεοδω- 

ρήῆτου κύρον. 
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Ῥας. Ιμὺ. 
229 30 τοὺς] τοὺς πατέρας. 
2320 14 δεΐ δείξας. 

16 τὸ τεταγμένοι] Ομ]. 
22 θείου] θεοῦ. 
26 Ἰησοῦ] Χριστοῦ. 
20 ἐκφόβος] ἐκ φόβου. 
41 παρὰ] περὶ. 
15. ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
17 ἀρχεκάκου] ἀρχαικάκ. 
43 Τοῦ Χρυσοστόμον. ἸΤοῦ 

αὐτοῦ. 
17 ΤοὐΧρυσοστόμου. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
22 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
8 Τοῦ Χρυσοστόμον.] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
21 οἱ] ΟἿ]. 

φεύγουσι) φεύγωσι. 
22 αὐτοὺς] αὐτοῖς. 
46 ᾿Αρειανοῖς]} ᾿Αριανοῖς. 

234 τι Ἧ] ᾿Αμμωνίου πρεσ- 
βυτέρον. Ἧ. 

12 ἐν καρδίᾳ," ἐγκαρδία. 
η αὐτοῦ. αὑτοῦ πάλιν. 

13 ᾿Αμμωνίον.] ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρον. 

17 ὠνόμασαν] ὀνόμ. 
10 τοῦτο] τοιοῦτο. 

ὃ» ὃν οἵ. 
41 εἰς τὴν] ἐκ τῆς. 

ἑρμηνείαν λόγος] ἑρμη- 
νείας λόγου. 

23 Κυρίλλον.) Τοῦ ἁγίου 
Κυρίλλ. ἀλεξανδρείας. 

ράφοα) ἀγράφοις. 
3 ̓ τὸ] δὲ τὸ. 
4 καὶ) καὶ ἐν. 

24. ᾿Αμμωνίον πρεσβυτέ- 
ρον. Γνώμη ἰδία φη- 
σὶν ὁ θεὸς λόγος. ὅτε 
ἐβουλήθη εὐδοκία πα- 
τρὸς ἐσαρκώθη τὸν 
πρῶτον χρόνον διαλο- 
γισμὸν ὃν αὐτὸς οἶδεν 
κατὰ τὴν ἐπωφελῇ αὖ- 

231 

232 

233 

235 

246 

237 

489 
. μη. 

τοῦ καὶ φιλάγαθον κρί- 
σιν" συγχωρήσας τοῖς 
ἀνθρώποις δουλεύειν 
καὶ προσκυνεῖν τοῖς 
εἰδώλοις. 

238 7 τούτῳ] τοῦτο. 
9 ᾿Αμμωνίου. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
τῶν] τῷ 

239 10 ᾿Αμμωνίου.]᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

41 ἀκατάπαυστον" Ἶ ἀκατά- 
παυστον' καὶ λύπη 
ἐπιλύπη. 

240 15 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρον. 

22 πιθανώτερον] πιθανό- 
τερον. 

5. Οὐκ] Τοῦ αὐτοῦ. Οὐκ. 
9 πατρίᾳ] πατρίῳ. 

242 7 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίον 

241 

πρεσβυτέρου. 
11 καταχρηστικῶς] κατα- 

χρηστικὸν. 
243 15. Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
46 ᾿Αμμωνίον.}ὕ ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
244 5 συμπεριέλαβον] συμ- 

περιέλαβεν. 
22 ᾿Αμμωνίου.]} ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
24. διὰ λόγων,] διαλογον 

(816). 
27 οἰκονομικῆς} οἰκονομε- 

ασκῆς. 
28 ἣ ἄλλου] ἣ τινὸς ἄλ- 

λον. 
(ηγτηθέντος"}) -θούτος. 

1 δὴ] ομι. 
2 ἐρωτήσοντας] 

σοντος. 
15 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
22 θήλυ" θήλν" οὐκ ἔνι 

δοῦλος ἢ ἐλεύθερος. 
84. καὶ ἑξῆς. καὶ τὰ ἑξῆς. 

245 
ἐρωτή- 



440 

νγ 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

ΨΑΒΙΕΤΑΞ ΓΤΕΟΤΙΟΝΙΒ 

ΤΣ ΠῚ ὁμ. 
10 ᾿Αμμωνίου.) ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρον. 
20 οὕτως] οὗτος. 
40 βλαβέντας βλέποντας. 
15 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
17 ταῦτα ἑαντῷ] ἑαυτῷ 

ταῦτα. 
21 οἱ νόμοι] ὁ νόμος. 
12 Τοῦ Χρυσοστόμου. ἸΤοῦ 

αὐτοῦ. 
40 Εἶτα] Τοῦ Χρυσοστό- 

μου. Εἶτα. 
21 Κυρίλλου.] Τοῦ ἁγίου 

Κυρίλλου. 
22 κατῆλθον] κατῆλθεν. 
24. τὰς] τε τὰς. 
13 Ὁ] Τοῦ Χρυσοστόμου. 

τό τοῦ ᾿Χρυσοστόμου. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

9 γενέσθαι] δηλοῦσθαι. 
10 γὰρ] γὰρ τῆς. 

ἀναγινώσκηται] ἀναγυ- 
νώσκεται. 

12 θεόπνευστος καὶ] οἴῃ. 
32 Τοῦ αὐτοῦ.) Τοῦ Χρυ- 

σοστύμου. 
10 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
12 περιτομῆς] τομῆς. 
29 Τοῦ Χρυσοστόμου. [Τοῦ 

αὐτοῦ. 
1 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ ἈΚ. 
8 Κυρίλλουν] Τοῦ ἁγίον 

Κυρίλλου. 
12 ἐπιτιθέναι] -τίθεσθαι. 
23 ᾿Απόστολοι"  ᾿Απόστο- 

λοι ἔδοξε τῷ ἁγί 
πνεύματι" ἀλλ᾽ ὅρα τὸ 
ἐπαγόμενον, καὶ ἡμῖν 
γάρ φησιν ἄρα οὖν 
θεοὶ οἱ ἀπόστολοι. 

τῆς] τῆς ἁγίας. 
48 με τοῦ ᾿ μ 
834 αὐθεντίαν,] -τείαν. 

Ῥαρ. [Δη. 
254 3. ὁμότιμος,] ὁμότιμος 

θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ὑπηρέ- 
της θεοῦ καὶ Σαμονὴλ 
τῷ θεῷ οὐχ ὡς ὁμότι- 
μος. 

6 αὐθεντίαν,) -τείαν. 
32 ᾿Αμμωνίου. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
περὶ Μάρκου. διαβάρ- 
ΚΟΡ. 

Τοῦτο] Τοῦ Χρ. Τοῦτο. 
᾿Αντιοχείας] ᾿Αντιοχ.- 
ἐκ τῆς 

ἐκ ον. ἀλησεῆ ̓Αναστα- 
σίαν. 

᾿Αμμωνίον. 7᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

4 4 δὲ] οἴ. 
6 οἶμαι δὲ τοῦτο γράφειν 

αὐτὸν, δι] οἶδε γρά- 
φειν τοῦτο αὐτὸ δι΄. 

8 ᾿Αμμωνίου. ̓ ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρον. 

ὑποταγῇ! ἀποταγῇ. 
οὗν] οὗ: 

255 13 

22 
26 

256 3 

258.1 

259 

4Δόο 2 
“62 

μεμψι- 
μύρων. 

ἕνεκεν) ἕνεκεν ὅ. 
καὶ] οἵη. 
ὡς--- νόμῳ᾽ ] ὁπ. 
᾿Αθανασίου] ᾿Αθανασ. 
ἐκ τῆς. 

Ναυατιανοὺς͵ Νανατι- 
ανοῦ. 

ὀνομάσαντας καθαροὺς 
βιβλίου λόγου β΄.] ὁ- 
νομάσαντος λόγου β΄. 

κωλύετε] κωλύεται. 
᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρον. 

Δόγματα] Δόγμα. 
οὐ τὸ] οὕτω. 

263 5 

26 

λόᾳ 4 



ΠΟ. ΟΟΙΒΙ,. ΧΧΥ. 

Ῥαῶρ. 125. 

Δό4. 26 αὐθεντίᾳ) αὐθεντείᾳ. 
2ός 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

4 Τοῦ Ὁ] Τοῦ Χρ. 
11 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρον. 
8 ποταμὸν] ποταμοῦ. 

16 Τοῦ Χρυσοστόμου.] Τοῦ 
αὐτοῦ. 

41 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

12 ἐπεὶ) ἐπειδὴ. 
14 ἐναργῶν] ἐνεργῶν. 
16 καὶ] καὶ τῇ. 

γενόμενος"] γινόμενος. 
20 θέλει τις] τις θέλει. 
40 Σκοπεῖ] Τοῦ αὐτοῦ. 

Σκοπεῖ. 
42 τῆς α΄ εἰς τοὺς Κοριν- 

θίους] τῆς εἰς τὴν πρώ- 
τὴν πρὸς Κορ. 

17 τοιοῦτον,] τοιοῦτο. 
20 πειστέον] πευστέον. 
21 τί] ὅτι. 
26 μαντίαν,] μαντείαν. 
28 ὧς] ὅθεν ὡς. 

Πυθωνίῳ] Πύθωνι. 
244 πιστευθέντες, πιστευ- 

θέντες, ὡς πάλιν ἀλη- 
θεύοντες. 

11 ἡ Πυθία,) ἡ Πυθία φη- 
σὶν. 

12 ᾿Απόλλων7Ὑ Απόλλων ὁ. 
18 ἀπήγγελλεν] ἀπήγγει- 

λεν. 
22 ὁρᾶν.Ἶ ὁρῶν. 
25 ἐὰν) ἐὰν αὐτοῖς. 

ἀπολλομένων] ἀπολ- 
λοιμμένων. 

27 εὔκολον] εὕὔκωλον. 
29 ὃν] ὃ. 

34 τοῦτο γὰρ] τὸ γὰρ. 
4 τοῖς] τοῖς εἰς. 

αὐτοῦ ἣν] ἦν αὐτοῦ. 
12 Τοῦ Χρυσοστόμου.] Τοῦ 

αὐτοῦ ᾿Ἰὰ εεῖ τοῦ 
Χρ. ὨΔΙΙΩ 16 ΒΘ ΊΌΓ 
β0 0]. Ρ. 270. γνῶθι 
σαφῶς ἄτς. 

44] 

Ῥεῃ. Ἰλη. : 

271 24 Σεβήρον ἀπὸ] Σενήρον 

41, 

ἀρχιεπισκόπου ᾿Αντιο- 
χείας. Κινηθεὶς καὶ 

θεὶς, καὶ ἀληθῆ 
λέγουσαν ἐπιστομίσας 
αὐτὴν, διδάσκων ἡμᾶς, 
μηδὲ τῇ ἀληθείᾳ συν- 
ηγορεῖν προσποιουμέ- 
νους δέχεσθαι δαίμο- 
νας" ἀλλὰ πᾶσαν αὐὖ- 
τοῖς ἀποτειχίζειν πλάν 
νης ὁδὸν, καὶ ἀπο- 
φράττειν πρὸς τὰ παρ᾽ 
αὐτῶν πάντα τὴν ἀκο- 
ἣν" ““διαπονηθεὶς γὰρ 
φησὶν “ὁ Παῦλος," τὸ 
δὲ ““ διαπονηθεὶς," ση- 
μαίνει τὸ κινηθῆναιτὸν 
Παῦλον καὶ πρὸς δί- 
καιον διαναστῆναι θυ- 
μόν. δεῖ γὰρ μάλιστα 
κολακεύουσι τοῖς δαί- 
μοσι, καὶ τὰ πρὸς ἡδο- 
νὴν λάγουσι, χαλεπαί- 
νειν καὶ ἐναντιοῦσθαι, 
καὶ ἀντανίστασθαι: διὰ 
τοῦτο καὶ ἐπ᾽ ἐκείνων 
νήφειν προσήκει, καὶ 
φεύγειν μακρὰν τοὺς 
ἐπαγγελλομένους νό- 
σους ἐπάδειν ἣ ἔλκεσι 
καὶ τῶν τραχήλων ἣ 
τῶν βραχιόνων ἣ ἄλ- 
λον μέλους ἐξάπτον- 
τος τὰ λεγόμενα φυ- 
λακτήρια, κἂν εὐσεβὲς 

ἔχῃ τὸ πρόσχημα, μή- 
ποτε,θεράπειαν ἐπιζη- 
τοῦντες σώματος,προσ- 

ἀρρωστήσωμεντὴῆνψυ- 
χὴν, ἐκ τῶν τοιούτων 
εὐπροσώπων αἰτιῶν, 
τῇ πλανῇ τῶν δαιμό- 
νων, βάσιμον ποιοῦν- 
τες τὴν εἴσοδον. 

Ἔξ ἀνεπιγράφου. ᾽Εξ. 
ἐβαλετὸ πνεῦμα κ-τ.λ. 
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Ραμ. 1λη. 
471 30 τοῖς] ΟΠ]. 
2221 Τοῦ ἁγίου Βασιλείου 

ῥητοῦ προκειμένον, 
τοῖς εὐθέσι πρέπει αἵ- 
νεσις. “Ὥσπερ κ.τ.λ. 

8 πρέποντος] πρέποντως 
(6.0). 

6 ἄγος] ἅγιος. 
[7 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμον 
4223 8 ᾿λμμωνίου 7᾽ Αμμωνίου 

, πρεσβυτέ ρου. 
44. Τοῦ αὐτοῦ. Παύλου δη- 

μηγοροῦντος, Ἰουδαῖοι 
μὲν πολλάκις κατεγέ- 
λων, οἱ δεσμῶται με- 
τὰ πολλῆς ἐπηκροῶντο 
τῆς ἡσυχίας" οὐδὲν γὰρ 
οὐδὲν οὕτως εἷς φιλο- 
σοφίαν ἐπιτηδείαν κα- 
τασκευάζει ψυχὴν, ὡς 
συμφορὰ καὶ πειρασ- 
μὸς, καὶ θλίψις ἐπι- 
κειμένη. 

274 6 Τοῦ αὐτοῦ. 7Τ οἵ. 
18 Καὶ μετ᾽ ὀλίγα] ΟΊ. 
24 ᾿Αμμωνίου. ΤἸ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
“6 Σενήρου] Σενήρου ἄρχιυ- 

ἐπισκόπου ᾿Αντιοχεί- 
ας. 

29 τὸν Κύριον] τὸν οἵη. 
ἔκραξα" ἐκέκ. 

275 4 φευγαδευτήριον"] φευ- 
αδευτέριον. 

λό ἡ Τοῦ Χρ. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ 
τοῦτο ποιεῖ δεσμὰ, ὡς 
τοὺς δήσαντας εἰς τοὺς 
πόδας ἄγειν τῶν δεδε- 
μένων, ἀλλὰ τοὐναν- 
τίον ὑποχειρίους τού- 
τους ἐκείνων ποιεῖν. 
νῦν δὲ ὁ λελυμένος, 
ὑπὸ τοὺς πόδας ἣν τοῦ 
δεδεμένου: ὁ δήσας 
ἠξίου τὸν δεθέντα λυ- 
θῆναι τοῦ φόβου, οὐχὶ 

ΝΑΒΙΕΤΑΒ ΓΤΕΟΤΙΟΝΙΒ 

Ῥεῃ. ἴΔῃ. 

σὺ ἔδησας, εἶπέ μοι" 
οὐχὶ εἰς τὴν ἐσωτέραν 
ἔβαλες φυλακὴν, οὐχὲ 
εἷς τὸ ξύλον ἠσφαλίσω 
τοὺς πόδας; τί τρέμεις; 
τί θορυβῆ; τί δακρύεις; 
τί τὸ ξίφος ἐσπάσω; 
οὐδένατοιοῦτον ἔδησα, 
φησὶν, οὐκ ἤδειν ὅτι 
τοσαύτῃ τῶν τοῦ Χρι- 
ἊΣ δεσμίων ἡ δύνα- 

18 Ἐν ἐδ Τ᾿᾽Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

1 δεσμώτας] δεσμότας. 
23 διαρρηχθείσας"} διαρ- 

ρηχθήσας. 
27 ἀλλο] ἄλλο. 
1 ἀποπροσεποιήσαντο] ἀ- 

πεπρ. 
2 ἀντεποιήσαντο] ἄντε- 

ποίησαν. 
4 ἕξω] ἕωθεν. 
5. Χριστὸς ἔνννχος} κύ- 

ριος ἔννυχον. 
ἀπὸ τοῦ δου] ἐξ ἧδου. 

14 κἂν κενόδοξος,] καὶ ἀ- 

“76 

277 

κενόδ. 
δήποτε ἕτερον) δήποτ᾽ 
οὖν ἕτερον. 

15. ἀρετῆς ἐχόμενον, ἐχό- 
μενον ἀρετῆς. 

“ἱ Οὐδὲ] Τοῦ Χρυσοστό- 
μον. Οὐδὲ. 

41 Τοῦ ᾿ Ὑρ  ΦΥυμῦν. Τοῦ 

28 41 Τοῦ Χρυσοστόμου. ἸΤοῦ 

279 5 Ἵνα] ̓Ἷνα δὲ. 
25 βρμωσίον: ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέ ρον. 
48 αὐτοῖς.] αὐτο 

,.λϑο 7 ΤοῦΧρυσοστόμου. 7Τοῦ 
αὐτοῦ. 

41 ᾿ἈμμαγΘν ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

281 11 Τοῦ αὐτοῦ.] Ομ]. 
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δὲ το ̓Λμθυίν 1 Δυμώνον φν ἐτι τῶν] τὸν. 

“82 

482 

“84 

“85 
287 

290 

291 

πρεσβυτέρου. 

μὲν} μ 
22 κὗτοι,ἢ οὗτοι δὲ. 
23 καταγγέλλουσι 

αγγέλλωσι. 
27 ἦν,] ἦν αὐτοῖς. 

Ι Τοῦ Χρυσοστόμου. ἸΤοῦ 
αὐτοῦ οἱ ἴῃ ΤΊΔΓΩ. τοῦ 

Χρ. 
6 Τοῦ αὐτοῦ. ]) οἴῃ. 
9 Τοῦ αὐτοῦ.) οι. 

14 κερδαίνωσιν] κερδάνω- 
σιν. 

16 αὐτούς" αὐτοῖς. 
46 ᾿Αμμωνίον.] ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
40 ἐνσάρκα] ἐνσάρκου. 
4 ἔφευγον] ἔφυγον. 

19 Λύστροις λύπαις. 
ὃ ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
ὁρῶν] ὁρῶν οὖσαν. 
συζητήσεις] συζητήσης. 
αὐτοῦ] ἑαυτοῦ. 
εἰς τὴν ἑρμηνείαν] ἐκ 
τῆς ἑρμηνείας. 

ταῖς] τοῖς. 
κατασκεδασμένα; κατε- 
σκεδασμένα. 

φασὶν] φησὶν. 
5 καὶ λίθον καὶ ξύλον] 

καὶ ξύλον καὶ λίθον. 
γ σύναξιν,] σύνταξιν. 

Κυρίλλου.] Κυρίλλον 
᾿Αλεξανδρείας. 
τὸν Θεὸν τὸν ὕψιστον" 
τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ. 

ἐὰν] ἐὰν σὺν. 
τῷ φαύλῳ τὸ ἀγαθὸν, 7 
τὸ φαυλὸν τῷ ἀγαθῷ. 

κ τῷ] τὸ. 
ὃ τοῦ] τὸ. 

12 τοῦ] τὸ. 
14 τοῦ] τὸ. 
15 ἀναπνεῖν) ἀναπνέειν. 

τοῦ] τὸ. 

Κατ- 

22 

240 οὐ] οὐ δὲ. 
πρώτης] πρότης. 

28 ἐστι] τι. 
202 17 Παρθένιον) -θένειον. 

ἐντυχὸν,] ἐντυχὼν. 
18 ἀμελοῦντας] -λοῦντος. 
10 δὲ] οἴῃ. 
20 φησιν,] φασιν. 

204 4. Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρ. 
2405 27 ᾿Αμμωνίου. Σημείωται] 

᾿Αμμωνίουν πρεσβυτέ- 
ρου. Σημειωτέον. 

28 φύσει"] φύσεως. 
ΜΝ ἐψάδ. λέγοντας. 

ἄλλο] ἄλλω. 
Ἶ ἀλλοίας ὄντας] ἀλλοί- 

οντας. 
6 ἴβεις, εἴβεις. 

καὶ αἱλούρους, καὶ πιθή- 
κους,] καὶ πιθήκους, 
καὶ αἱλούρους. 

17) Ὅπερ] Τοῦ αὐτοῦ. Ὅ- 
περ 

23 Σενήρου Σενήρου ἀρχι- 
επισκόπου᾽ Αντιοχείας. 

27 χρόνων] χρόνον. 
28 πρὸς] εἰς. 
41 πμμονον ἢ ̓Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
5. αὐτοῖς") αὐτός. 

τὴν] οὔ. 
12 ὥφθησαν] ὦφθ. τοῖς. 
16 ἅπαντες] οὐ πάντες. 

οὐκ] ον. 
ι8 μόνον] μόνων. 
19 ἀλλ᾽] ἀλλὰ. 
22 τῶν ᾿Ιουδαίων τὴν πό- 

λιν, τὴν πόλιν τῶν 
Ιουδαίων. 

23 ἐν μέσῳ τῆς] ἐμμέσω 
τοῦ. 

25 τοῦ] ΟΠ]. 
2ό σώμασι] σώματι. 
40 πειθὼ] πιθὼ. 
33 ἐγεῖραι) ἐγεῖρε. 
8 αὐτόπτως] αὐτόπως. 

297 

208 
41,2 



4,44, ΥΔΑΒΙΕΤΑΒ 

Ῥδα. ἴλη, 

208 “6 Σενήρου] Σευήρον ἀρχι- 
ἐπισκόπου. 

᾿Αναστάσιον) ᾿Αναστα- 
σίαν. 

44 φύσις] φύσις τῶν. 
2090 9 Τοῦ Χρυσοστόμου͵ οἴ. 

τοῦ] τοῦ εἷς. 
17 Καὶ μετ᾽ ὀλίγα] οἴῃ. 
40 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
8 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
18 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
41 αὐτῷ] αὐτὸ. 
22 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ. 

σοστόμονυ. 
20 ᾿Αμμωνίον. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
ὅτι εἰργάζετο] ὅτι καὶ 
εἰργάζετο. 

7 ἀπιστούντων) ἀποστα- 
τούντων. 

10 ἐπιφέρει] ἐπιφέρει ἐφ᾽. 
14 γένηται] γέννηται. 

τούτου,] τοῦτο. 
14 ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
24 ἀνδρίαν] ἀνδρείαν. 
40 λοιπὸν] ΟΙἴΏ. 
19 Τοῦ Χρυσοστόμονυ. Τοῦ 

αὐτοῦ. 

2301 

302 

303 

304 

909 

21 δείκνυσι) ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. Δείκ- 
νυσι. 

406 4. Τοῦ αὐτοῦ.) Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

Ιο ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνΐον 
πρεσβυτέρου. 

14. ἐπειδὴ] ἐπειδὴ μᾶλλον. 
18 ἰδοὺ] ἰδοὺ καὶ. 
4 τοῦτο ἣν τοῦ ἦν. 
5 τοὺς] τοῖς. 
1 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
ὃ πράττει" ] πράττη. 

10 ἀκόλουθον ἀκολουθεῖν. 

307 

ΓΕΟΤΊΟΝΙΒ 

Ῥαρ. ΙἸΔλῃ. 

407 τ ὃ»] ὧν. 
27 μὲν] μὲν αὐτῶν. 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις,] τοὺς 
Ιουδαίους. 

408 
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12 ἀπαίρω"] ἀπέρω. 
18 ᾿Αμμωνίου.} Τοῦ αὐτοῦ. 
41 ὡς] ὡς ὁ. 
24. ὁ Χριστὸς ἐπεδήμησεν,] 

ἐπεδήμησεν ὁ Χριστὸς. 
42 ᾿Αμμωνίον. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρον. 
432 παρακατιόντες] παρα- 

κατιόντες τοῦ λόγου ἐν 
᾿Εφέσῳ ὄντες. 

2 τῇ] οἵι. 
4 καὶ οἷ] ὡς οἱ. 
7 ὅλως] ὅλος. 

44. Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦ 
αὐτοῦ 

5. καταλελυμένον,]ὕ ἐκλε- 
λυμένον. 

10 ὁλοσχερῶς] ὁλοσχερέ- 
στερον. 

12 γὰρ] γοῦν. 
14 ὧν) ὧν ζέων. 
4 Ῥωμαίοις) Ῥωμαίοις δὲ. 

προσαγορεύει] προσα- 
γορεύειν. 

84 ἀπαιτῶ] ἀπετῶ. 
1 πιστῶς] πιστὸς. 
4 εἰς] εἰς τὸν. 
8 βάπτισμα] βάπτισμα 

βαπτισθεὶς. 
9 οὖν] οὖν ὁ. 

᾿Ιωάννου] Ἰωάννου βά- 
πτισμα. 

11 καὶ) οῃι. 
14 ὁ ἔχων Πνεῦμα“ Αγιον] 

ΟἴΏ. 
αὐτὸ] αὐτῷ. 

τό κωλύον] κωλύων. 
22 τὸ ἀόρατον] τὰ ἀόρατα. 
46 οὖν, ἢ] οὗν, εἰ. 

410 

41τ|, 

412 

3513 

314 
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Ῥαβ. ἴλη. 
214 47 μὴ] μὴ ἔχη. 
215 23 Ἔ ̓Αμμωνίου πρεσβυ- 

τέρου. 
417 42. κατέχουσιν Ομ]. 

4 οἷον] οἷοι. 
τὰς] οἴ. 

4 ἣ γουνία,] γουννία εἴ 
ἴῃ ΤηδΓρ. 6661 τηᾶ- 
Πα: γρ. καὶ ἤγουν 
οἷα. 

15 ὁ Κωνσταντίνου πόλεως 
Ἐπίσκοπος] οἴῃ. 

17 ᾿Αμμωνίου.ὕ ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

18 οὐκ] οὐχ. 
ἐπορκισταὶ)] ἐπὶ ὀρχ. 
(8ϊο). 

ἐπόρκιζον τὰ] ἐπορκί- 
ζοντα. 

10 τῷ ὀνόματι] τὸ ὄνομα. 
290 ἀρνεῖται) ἀρνηται. 
43 οἶδά] οἶδα μὲν. 
5 οὕτως] οὗτος. 

13 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρον. 

17 τοσοῦτοι) τοσοῦτον. 
20 τοιούτων τοιοῦτον. 
24 κτήσωνταίζ κτίσονται. 
12 κατασκευῆς] παρασκευ- 

ῆς ἐκ τῆς. 
ἔχοντας, ἔχοντας καὶ. 
καταλύετο.] ἐκωλύετο. 
προλήψει) προσλήψει. 
᾿Αμμωνίον πρεσβυτέ- 
ρον. Σημειωτέον ὅτι 
προφήτης ἣν ὁ Παῦ- 
λος, προαγγείλας ὅτι 
δεῖ ἀπελθεῖν εἰς Ἵε- 
ρουσαλὴμ καὶ εἰς Ῥώ- 
μην. 

10 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

24 ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

25 ἐδεδείη ἐδεδείει. 
422 14 Τοῦ αὐτοῦ. “Ὅρα)] Τοῦ 

Χρυσοστόμου. ᾿Ορᾶς. 

4218 

319 

320 

12 
18 
20 

221 

445 

Ῥεαχ. ἴλη. 

422 32 ᾿Αμμωνίον πρεσβυτέ- 
ρου. Τούτων ἔν τινι 
ἑαυτοῦ ἐπιστολῇ μέμ- 
νηται ὁ ἀπόστολος" 
πλὴν καὶ ἡ γραφὴ αὖ- 
τοῖς μαρτυρεῖ, ὅτι διὰ 
τὴν πίστιν καὶ ἐκιν- 
δύνευσαν. 

4223 4. ΤοὐχΧρυσοστόμου. Τού- 
των --- ἐκινδύνευσαν. 
ἢοο 56οῇοἱ. οτὰ. 

14 Μὴ] Τοῦ αὐτοῦ. Μὴ. 
424. 14 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
425 ὃ. Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυσ. 

17 διαθηλασθαι) -λασθὲν. 
1ὅ ᾿Ισιδώρου 7} Ισιδώρου ἐξ. 
20 τινὲς,] τινὲς, δὲ. 

Διοπετοῦς αυδϑ8ὶ Ποηθῃ 
ῬΓΟΡτυ τη. 

Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρ. 
23 ὑπήκουον") ὑπήκοον. 

427 24 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρ. 
329 11 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρον. 
τὸν καλούμενον Εὔτυ- 
χον.] Εὔτυχον τὸν κα- 
λούμενον. 

430 41 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

431 21 τοῦ] τῆς. 
432 20 ᾿Αμμωνίου. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 

333 7 ὁ] οἵη 

26 ὑποστίξαντας] στίξαν.- 
τας. 

29 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

43 ᾿Δμμωνίον.} ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

λάβῃ] λάβοι. 
15 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
18 ἀποθανεῖτε] ἀποθανῆτε. 
“6 ἡμῖν,] ἡμῶν. 

334 

335 



“6 
Ῥεᾳ. 115. 

335 

436 

. 337 

438 

339 

8340 

341 

342 

343 

“8 ἀκουέτω] ἀενόντου 
40 ἀκουόντων ἀκουόντων 

43 γενόμενος} γινόμενος. 
12 οὔση] οὖσα. 
10 γὼ Τοῦ Χρυσοστό- 

μον. Αρα. 
24. ἀποκρύπτων». κρύπτειν. 
27 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
5. ᾿Αμμωνίον. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
17 λέγειν] λέγει. 
10 περιεποιήσατο] περὶ ἐπ. 
22 ἐριθείαν,] ἐριθίαν. 
27 ἀπατηλὰς]) ἀπατηλοῦς. 
48 ἀποστρέφει] --ττρέφειν. 
40 ἐπισκοπεῖν] ἐπισκοπὴν. 
42 ὅτι κέρδει] ὁ ἐπικέρδει. 
1 ποιμένας] ποιμάνας. 

25 ἄρτον] ἄρτον τοῦτον. 
ὁρᾷς ὀρᾶς ὅτι. 

26 αὐτὸν] ἑαυτὸν. 
ἕτερα] ἕτερον. 

30 ἐνδοιάσεις] ἐνδοιάσης. 
41 ὥσπερ] ὥσπερ οἷ. 
10 ζενιζώμεθα] --(όμεθα. 
42 οὖν] Ἰὴ τηᾶτρ. 
8 Δ: ̓Αμμωνίου. Δεῖ. 

27 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

12 τὸ] τῷ. 

44. ᾿Ασίας] Οὐσίας. 
ό ὀφείλουσιν) -λωσιν. 
7 ὡς] οι. 
ὃ τὸ) τῷ. 

1οΟ ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

ὁ] οὔ. 
1 ἀπέχονται] --χωνται. 

29 Τοῦ αὐτοῦ.) Τοῦ Χρυ- 
σοστόμου. 

41 ἐμμνον ἢ ̓Αμμωνίου 
πρεσβυτέ ρου. 

42 σὺν πᾶσι] συμπᾶσιν. 
11 Τοῦ Χρυσοστόμου͵] Τοῦ 

αὐτοῦ. 

343 

ΝΑΒΙΕΤΑΒ ΓΕΟΤΊΟΝΙΒ 

53 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 
σοστόμον 

444.2ὲ1 Τοῦ οὔχρυσοστόμου. ἸΤοῦ 

345 

346 
347 

348 

349 

351 

352 

353 

42 ᾿Αμμωνίου ᾿Αμμωνέου 
πρεσβυτέρου. 

28 Τοῦ Χρυσοστόμου.) Τοῦ 
αὐτοῦ. 

" Τοῦ αὐτοῦ 
Ι Ἰμδιλοὶ 

νὲς. 
4 εἰπόντος ;] εἴπόντες. 

ἑαντῶν] ἑαντὸν. 
μονάζειν. μονάζην. 
τῷ] τὸ. 
ἕπομαι, 7 ἔχομαι. 
ἀσθένειαν] ἀσθένειαν 
παθῶν. 

17 εἴποι] εἴποιέ. 
1ὃ τῶνδε,] τῷ δὲ. 
ό ΤοὐΧρυσοστόμον. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
Τοῦ αὐτοῦ. Οὗτος] Τοῦ 
Χρ. Οὕτως. 

Τοῦ αὐτοῦ] Τοῦ Χρ. 
Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

Σευήρου] Σενήρου ἀρ- 
χιεπισκόπου ᾽Αντιο- 
χείας. 

μεθιστάντας ] μεθιστάν- 
τες. 

τῆς] οὔ!. 
διαπτύσωσι" διαπτύ- 
σωσιν. 

9 σὐμβολον" ]σύμβουλον. 
(7 ἑπτὰ. 

᾿ ἐποίησεν] ἐποίησαν. 
κόμην" ] γνώμην. 

ῥητὰ] ῥήματα. 
12 πέπομφε] πέμποφε. 
15 ἀλλὰ] ἀλλ᾽. 
17 δογμάτων. δόγματα. 
44. Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
47 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 

Τοῦ Χρ. 

ἐρρωμε- 

" 

20 

Ὁ ὦ "»» 
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4 3.54 τ τι τρυποτοον, ἸΤοῦ 36 20 χάριν) χάριν τοῦ. 

355 

357 

358 

462 

263 

364 

2365 

466 

17 "Αὐμων ων ̓Αμμωνίον 
προ τ μος 

ἀφ φ᾽. 

, μὴ πάλι» πάλιν μὴ. 
21 Τοῦ αὐτοῦ.} Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
29 ἘΤΦΡῚ Τοῦ αὐτοῦ. 

᾿Επειδὴ 
7 Τοῦ τ οτίιοι Τοῦ 

αὐτοῦ 
214. Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρυ- 

σοστόμου. 
41 Τοῦ Χρυσοστόμον. ἸΤοῦ 

αὐτοῦ πάλιν. 
18 εἰς] εἰς τὸν. 
26 ἐκ] ἀπὸ. 
29 δέξονται" δέξωνται. 

ἐγὼ] ἐγὼ γὰρ. 
2 αὐτ " αὐτῶν. 
Ἴ Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ Χρ. 

11 Τοῦ αὐτοῦ. Ἀμμωνίων 
πρεσβυτέρον. 

20 ὑελα ον ̓Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

12 Τοῦ αὐτοῦ.) Τοῦ Χρ. 
22 ΤοὐχΧρυσοστόμον. Τοῦ 

αὐτοῦ. 
4 Οὐκ] Τοῦ αὐτοῦ. Οὐκ. 
η προνομίαν") ἸΏ ΠΊΔΥΖ. 

πρόνοιαν. 
21 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
25 Ῥωμαῖον, “Ρωμαῖον, 

καὶ. 
8 Ῥωμαίους, Ῥωμαίους, 

καὶ. 
11 Παῦλος] οὔ. 
12 πρὸς] πρὸς τὸν. 
14. Ῥωμαῖοι] ῥωμαῖον. 
47 Οὐκέτι] Τοῦ ἁγίον ἴω 

τοῦ »κς. Οὐκέτι. 
20 τάφοις] τοίχοις εἰ ἴῃ 

ΤΩΔΓρ. τάφοις. 
48 τιΞς] τι. 

367 

468 

269 

370 

371 

372 

373 

3 Σευήρου. πὐϑὼ ἐπι- 
σκόπον Γαβάλων. 

11 ἐρου ποιεῖ δι} προπ. 
16 κεκονιαμένος εἴη,]) εἴη 

κεκονιαμένος. 
18 ἀμφιβάλλεται] ἀμφι- 

ἀλλει βάλλει. 
19 ἐλέγχθη" ἐλέχθη. 
20 τοῦ] οῃ!. 

ἐλέγξαι,] ἐλέγξαι ὑπο- 
κρισιν. 

21 τὸ κολαστέον τῷ κολ. 
25 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
40 Τοῦ] Τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάν- 

νον τοῦ. 
13 ὑμε Σρυσοστομαν, Τοῦ 

16 ἐκ μωκϑε ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέ 

“8 Τοῦ] Τοῦ ἁγίου Ἰωάν»ν- 
νου τοῦ. 

43 ἐπιστολῆς] ἐπιστολὴ. 
8 ἀναστάσεως] ἀνανα- 

στάσεως. 
[5 διασπασθῇ,] διασπαθῆ. 
23 Τοῦ] Τοῦ ἁγίον Ἰωά»-. 

νον τοῦ. 
11 αὐτοῦ] αὐτοῦ πάλιν. 
42 Τοῦ αὐτοῦ. Τοῦ ἁγίου 

Ἰωάννου τοῦ Χρυσο- 
στόμου. 

4 Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦ 
αὐτοῦ πάλιν. 

η αὐτοῦ] αὐτοῦ πάλιν. 
14 ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρον. 
15. εἶπον) εἶπαν. 
23 Τοῦ Χρ.} Τοῦ ἁγίου ἰὼ 

τοῦ Χρ. 
27 ΜΜΜΥΟΡῚ ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου 
15 Τοῦ] Τοῦ ἁγίων ἐῶ τοῦ. 
21 τῆς] τοῦ εἷς. 

4 ΤοὐχΧρυσοστόμον.] Τοῦ 
ἁγίου ιῶ. 
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᾿ Ἵἢ Τοῦ αὐτοῦ. Ὅρα καὶ 
ἐπιβουλὴν ἀπολογίαν 
ἔχουσαν ὑπὲρ αὐτοῦ 
καὶ κατηγορίαν κατ᾽ 
ἐκείνων. 

474 τι Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦ 

ἁγίον ιῶ αδεπισκὸ 
Κωνσταντινονπόλεως 
τοῦ Χρυσοστόμου. 

249 ᾿Αμμωνίου.Ἶ ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

475 2. ΤοὐΧρυσοστόμον. Τοῦ 
ἁγίον ιῶ. 

24 ἔνω αὐτοῦ.] Τοῦ ἁγίου 

27 Τέρτυλλος} Τέρτυλος. 
28ὃ Τέρτυλλος] Τέρτυλος. 

376 τ ΤοὐχΧρυσοστόμου.] Τοῦ 
ἁγίου ιῶ 

477 12 Τοῦ Χρυσοστόμου.] Τοῦ 
ἁγίου ιῶὼ τοῦ Χρ. 

Φ4 ᾿ξ ἀνεπιγράφου. ] Οἤ]. 
24 λατρεύων] λατρεύειν. 
26 ᾿Αμμωνίου.] οπ]. 
27 ὅτι] ὅτι οἷ. 
29 ὧν] ὃν. 
40 πιστεύει' ἀλλ᾽ οὐκ] πι- 

στεύων οὐκ. 
41 τῷ] τὸ. 
42 τὸν] οῃ1. 

378 1 οὔσης] οὔσαις τῆς. 
4 Ἰουδὴθ,] Ἰωδὶθ. 
4 ᾿Απόστολον  --τολος. 

10 πευστέον] πευστέων. 
12 ὅτι] ὅτι καὶ. 
10 συνάδοντα] συνάδον. 
23 τοίνυν] τοίνυν οὕτως. 
27 ὑμῖν,]) ἡμῖν. 
42 Τοῦ] Τοῦ ἁγίον ιὼ τοῦ. 

4790 8 ἀρχιεπισκόπου) ἀρχιε- 
πισκόπου ἀντιοχείας. 

κωδικέλλω»] κωδικαίλ- 
λων. 

22 Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

480 11 ᾿Αμμωνίον.} ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

ΓΕΟΤΙΟΝΙΒ 

25 ̓Αμμωνίου. .] Οἵ. 
88ο 26 αὐτῷ] αὐτῆ. 

“ὃ ἵνα “α] Οὔ. 
482 7, Τοῦ] Τοῦ ἁγίου ιῶ τοῦ. 

21 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

41 τὸν] τὸν θεὸν ἧ. 
482 1 τὸν] οῃ]. 

γ Διότι] Διατί. 
24 ἐμ: αὐτοῦ. Τοῦ ἁγίον 

484 τό ᾿Ἀμμωνῶν ἢ ̓Αμμωνίου 
πρεσβυτέρον. 

47 εἰκοστὸν δεύτερον ἔτος 
εἰκοστοῦ δευτέρον ἔ- 

485 12 καὶ] οπι. 
18 Τοῦ] Τοῦ ἁγίον ᾿Ιωάν- 

νου τοῦ. 
24 Εἰκότος] Εἰκότως. 
4Δό ὑπερέβαινεν ἀκοὰς δι- 

καστοῦ) δικαστοῦ ὑ- 
περέβαινεν ἀκοὰς. 

486 6 Ὅρα] Τοῦ ἁγίου ιὼ τοῦ 
Χρυσοστόμου. Ὅρα. 

21 Τοῦ] Τοῦ ἁγίον ιῶ τοῦ. 
41 Τοῦ Χρυσοστόμου. ἸΤοῦ 

αὐτοῦ 
487 τό ᾿Αμμωνίον.}᾽ Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
10 ὅτε] ὅτι. 
24 ῥῳ Τοῦ ἁγίου Ἰωάν- 

ου τοῦ. 
488 ὃ Τοῦ Χρισοστόμου; Τοῦ 

26 Τοῦ αὖ αὐτοῦ.] Τοῦ ἁγίου 
ιῶ τοῦ Χρυσοστόμον. 

3 ἶ Οὐ] Τοῦ αὐτοῦ. Οὐ. 
8389 ὃ ᾿Αμμωνίου.] ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
24. τὸν] τῶν. 
242 εἰ γὰρ μὴ τοιαύτη δόξα 

ἦν] οἴ. 
4900 7 κωδικέλλων ᾿Αλεξαν- 

δρείας.] κωδικίλλων 
᾿Αλεξάνδρου. 
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᾿ὐνὰ ἐν καὶ] καὶ τῶν. 
αὐτῶν] αὐτῶν εἷς ἡμᾶς. 

10 καταστήσομεν. κατα- 
στήσωμεν. 

11 Παῦλος] ὁ Παῦλος. 
13 πατέρας] πρσ. 
14 τὴν] τῶν πατέρων. 
23 Τοῦ] Τοῦ ἁγίον ιὼ τοῦ. 
17 ᾿Αμμωνίου. ομη. 
18 ἐμμαινόμενος,] ἐμμαι- 

γνόμενος, ὑπὸ γὰρ δια- 
βολικῆς ἐνεργείας καὶ 
δαιμόνων οἷς στρατη- 
λατούμενος. 

20 Τοῦ αὐτοῦ. ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρου. 

4 καὶ] καὶ τὸ. 
ΙοΟ ὑμω Ἵ ἁγίου Ἰωάν- 

391 

392 

τό Τοῦ ϑχρυσοστόμου. Τοῦ 
αὐτοῦ 

28 Τοῦ αὐτοῦ! Τοῦ ἁγίον 
ιὼ τοῦ Χρ. 

393 

5 καὶ] καὶ ἃ. 
οὐράνον"} οὐρανοῦ κατὰ 
ὀπτασίαν. ὀπτασία δὲ. 

ἡ σαρκὶ.] σαρκὶ ὧν. 
12 Τοῦ] Τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάν- 

νου τοῦ. 
24. Τοῦ] Τοῦ ἁγίον ιῶ τοῦ. 
27 Ὅτι ἐξ ἀνεπιγράφου. 

Ὅτι. 
2 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ. 
9 μαθητεύσατε] μαθητεῦ- 

σαι πάντ. 
10 εἰλήφασι] ἐξειλ. 
12 τῷ] τὸ. 
14 φωτὸς] φῶς. 
15. περὶ Μωσέως ὁ ΠΙαῦ- 

λος,] ὁ Παῦλος περὶ 
Μωσέως. 

18 ἜΜΒΒΕΘΙΙ ̓ Αμμῳωνίον 
πρεσβυτέρου. 

394 

449 
Ῥαρ. 1μη. 
394. 1 παρέχον] παρέχων. 

2 Μωσῆς) Μωυσῆς. 
42 Τοῦ Ἀωρυδέοα ἰὼ 

ἁγίον Υ 
405 7 Τοὐχρυσοστόμου. 71Τοῦ 

αὐτοῦ. 
20 Τοῦ αὐτοῦ. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
22 ὡμολόγει. ομ. 
24 ἠῤμι οὕτως. 
25 ὁ Θεὸς ποιῆσαι] ποιῆ- 

σαι ὃ Θεὸς. 
80 δευτέρῳ] προτέρῳ. 

406 4 Τοῦ αὐτοῦ.] ΟἿ. 
47 Τοῦ Χρυσοστόμον. 7οηι. 
10 Τοῦ] Τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάν- 

νον τοῦ. 
14 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ ἁγίου 

ιὦ τοῦ Χρυσοστόμονυ. 
21 Τοῦ ὑΧρυσοστόμον.] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
27 ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
20 εἰσαγούσης,] ἀγαγού- 

497 

298 

σης. 
14 ἑαυτῆς] ἑαντοῖς. 
18 μὲν,] ὦ. 
λό ᾿Αμμωνίον. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
4 Τοῦ Χρυσοστόμον.] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
9 ἐπιλάθωνται,] ἐπιλάν- 

θωνται. 
22 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ Χρ. 
Ι Τοῦ] Τοῦ ἁγίου ιὦ τοῦ. 

19 ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίου 
πρεσβυτέρου. 

24. ὁριζούση] ὁρίζουσα. 
47 ἀπολέσθαι, ἀπολέσθαι 

εἶχεν ἂν καὶ ὁ Παῦλος 
ἀπολέσθαι. 

30 οὐδὲ μὲν] οὐδεμένον 

45 ψπάσω ἁρπάσας αὐ- 

402 3 εὐ ϑῆεῚ θαυμα- 
τουργήσας. 

399 

4οο 

401 

32Μ 



450 
Ρεᾳ. 
402 

403 

404 

405 

406 

407 

4ο8 

409 

410 

ΝΑΒΙΕΤΑΒ 

1λη. 
8 δίκαιον] δικαὶ. 

“6 Τοῦ] Ιὼώ τοῦ. 
11 πμμονίν ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
19 ἀγνοίας" ]} ἀνοίας. 
3 Τοῦ Χρυσοστόμον. ἸΤοῦ 

αὐτοῦ. 
11 ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
εὐχαριστήσας] εὐχαρί- 
στησεν. 

12 ἑωρακὼς] ἑωρακὸς. 
1ὃ ὦ] ὁ. 
24 Τοῦ] [ὡ. 
21 ᾿Αμμωνίου. ᾿Αμμωνίου 

πρεσβυτέρου. 
7 ΤΟ] Τοῦ ἁγίου ιῶ τοῦ. 

242 Τοῦ] Ἰῶ τοῦ. 
" ἰοβόλα] ἰοβόλα ζῷα. 
40 ἄγοντι τὴν δυσκολίαν 

ἄγων τὴν εὐκ. 
44 καταπατήσῃ] --τήσης. 
7 Θεοδωρήτου.] Θεοδω- 

ρήτου κύρον. 
8 χαῦνον] χαῦνον καὶ 

χλιαροὸν. 
25 Τοῦ Χρυσοστόμονυ .] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
ό δὲ] δὴ. 
 θνήσκετε ἢ] ἀποθνή- 

σκετε. 
12 μαγεία» μαγίας. 

Σίμων] Σίμων ὁ. 
14 ἐμπίπρασθαι.) ἐμπί- 

πρασθαι. ἢ διαρρή- 
γνυσθαι. 

18 Τορ Χρυσοστόμου. ἸΤοῦ 
ἁγίου ιῶ. 

26 Ἰδοὺ] Τοῦ αὐτοῦ. Ἰ- 
δοὺ. 

5 Ὥστε] Τοῦ ἁγίου. “Ὥ. 
στε. 

 ᾿Αμμωνίου.} ᾿Αμμωνίον 
πρεσβυτέρον. 

12 Τοῦ] Τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάν- 
νου τοῦ. 

18 Τοῦ αὐτοῦ.] Ἰώ. 

ΤΕΟΤΙΟΝΙΒ 

Ριᾳ. 
41ι 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

1:υ. 
4 Τοῦ Χρυσοστόμου] Τοῦ 

αὐτοῦ. 
11 Κυρίλλον.] Τοῦ ἁγίου 

Κυρίλλον. 
Ἔθος} Ἔθος γὰρ. 

14 εἰδωλολατρίας  εἴδωλο- 
λατρείας. 

15. εἰδωλολάτριν] εἰδωλο- 
λατρεῖν. 

40 Ἰσιδώρου.] 
πηλουσιώτου. 

4 Τοῦ ὙΕΤτέμον Τοῦ 
ἁγίου Ἰῶ 

14 Τοῦ Χρυσοστόμον. Τοῦ 
αὐτοῦ. 

10 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ ἁγίον Ιῶ ῶ. 
λόγον ἔχει,] ἔχει λό- 
γον. 

19 δόξει. δόξειεν. 
27 ἐθῶν) ἐθνῶν. 
2 9 ςφ 

40 σήν. σκιάν. 
8 ἔγγραφος ἄγραφος. 

ὅλως] ὅλως τὸ. 
14. σωτηρία] σωτηρίας. 
15 κηρύσσων κηρύξας. 
20 Τοῦ Χρυσοστόμου. Τοῦ 

ἁγίου ιὼ. 
24 Διακεῖσθαι, ] Ιῶ τοῦ 

Χρυσοστόμου. Τοσοῦ- 
τον ἀπέχω ἐχθρῶς 
πρὸς ὑμᾶς διακεῖ- 
σθαι. 

2 Εὐσεβίον.] Εὐσεβίου 
εἰς τὸν Ἡσαίαν. 

10 εἰσέτι) καὶ. 
27 ᾿Αμμωνίου. ᾿Αμμωνίον 

πρεσβυτέρου. 
41 ἀληθῇ] ἀληθεῖ. 
5 μος Χρυσοστόμου. Ιω- 

20 διὸ] διὸ καὶ. 
42 ΤοὐχΧρυσοστόμου.] Τοῦ 

ἁγίον ιῶ. 
22 Τοῦ αὐτοῦ.] Τοῦ αὐτοῦ 

πάλιν. 



Ῥεᾷ. 
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419 

420 

421 

422 
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1λη. 

8 Σευήρον.] Σευήρου ἀρ- 
χιεπισκόπου ᾿Αντιο- 
χείας. 

δὲ ὅτι τὰ τῆς] δὲ ὡς 
τῆς. 

ἡ δείξοντι,] δείξαντι. 
22 εἰώθασιν] εἰώθαμεν. 
5. ῥητὸν] ῥητὸν προφητὴν. 

16 ἐπίστευσεν ]ἐπίστευσεν 
ἐν. 

22 ἐπεσχέθη) ἐπαχύνθη. 
23 ἀφιέναι) ἀφιέναι τὰς. 
24. ἀφείθησαν] ἠφήθ. 
26 Τοῦ Χρυσοστόμου.] Τοῦ 

ἁγίου ιῶ. 
5. Τοῦ Χρυσοστόμον.  Ἰῶ. 

17 Τοῦ Χρυσοστόμον. οὐ. 
15 ΤοὐχΧρυσοστόμου. ] Τοῦ 

ἁγίον ᾿Ιωάννον. 
40 ΤοὐΧρυσοστόμου. Τοῦ 

αὐτοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννον. 
1 Τοῦ αὐτοῦ.} Τοῦ ἁγίου 

Ἰώ.. 
14 ᾽᾿Ἔκ τοῦ---προτασσομέ- 

νον. Ἠδὸο βοαυυη- 
ἴῸ 1ἢ ἰοχία ἢ ΠΘαῸ6 
ΤΉ] υ8ου}}8 βιη1. 

15. συναιχμάλωτόν] --μά- 
λοντόν (δ16). 

21 γὰρ; ΟἴΏ. 
22 αὐτὸν] αὐτὸν ἐκεῖσε. 

4Μ2 

Ρεᾳ. 1λπ. 
422 24 βῆ δεντέρῳ. 

42 ᾿Οκταουΐαν] ᾽Ακτ. 
423 54 τῷ Παύλῳ λς τὸν 

Παῦλον τριακοστῶ ἕ- 
κτῳ. 

6 ιθ7) ἐννεακαιδεκάτου. 
8 4 δεκατέσσαρα. 

14 Κύριος) Κύριος μοι. 
21 κα΄] κ' καὶ ἕν. 

β δύο. 
ἐτέλεσεν διετ. 

22 τούτους τούτοις. 
24 δύο"] β. 

πάντα] πάντα ἔτη. 
24. δε΄.Ἶ τριάκοντα πέντε. 
26 ἐρήσεταί] αἱρήσεται. 

8 τοῦ] οἴι. 
10 ξθ] ἐξηκοστῶ ἐνάτῳ. 
11 τλ] τριακόσια τριά- 

ΚΟΡΤα. 

12 τῆς] τῆς παρούσης ταύ- 

424 6 με τριακοστῶ ἕκτῳ. 

της. 
14 θ] ἐνάτης, 
14 κθ΄] εἰκοστῆ ἐνάτῃ. 
15 Τέλος σὺν Θεῷ τῶν 

Πράξεων τῶν ᾿Απο- 
στόλων.] Τέλος τῶν 
σχολίων τῶν Πρά. 
ξεων. 
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40ο, 4.22. 401,1. 402, 26. 

403, 26. 404, 3.24. 405, 3. 
406, 7. 22. 408, τό.2ς. 409, 
18.22.26. (οὐ. Οοἰϑὶ. 410,12. 
18.230. 411,3. 412,3. 14.248. 
413, 10. 414, 2ο. 24. (οα. 
ΟοΙἱδ,. 33. 416, 65.11.32. 417, 
17. 22. 410, 26. 420, κ. 17. 
421,15.30. 422,1. 

ΟἸδπιθη8 ΑἸδσχδησγηι5 (Στρωμα- 
τεὺς) 113, 17. 

ΟΥ̓] ἐκ τῆς ̓ Ιωὴλ ἑρμηνείας τόμου 
β. 23,26. 43,1. 37, 28. ἐκ 
τοῦ πρὸς Ῥωμαίους τόμου β΄. 67, 6. 
ἐκ τοῦ εἰς τὸν προφήτην ᾿Αμὼς τό- 
μου γ΄. 122,12. 123, 20. τοῦ 
κατὰ τοῦ δυσσεβοῦς ᾿Ιουλιανοῦ τὸ- 
μου β΄. τᾶς, 30. ἐκ τοῦ δευτέρου 
τεύχους τῶν κατὰ ᾿Ἰουλιανοῦ 170, 
13. 253, ὃ. εἰς τὸ κατὲρ εἰς 
χεῖράς σου παρατίθημε τὸ «νεῦμα 
μου 130, 28. ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ 
κατὰ Λουκᾶν εὐωγγελίου 284, 28. 

8, γ. 18,19. 34. 20. 

35»332. 46,20. 47, 3.10. 73. 
25. 104,8. ΙΟζ,10. 112,16. 
113,3. 115,1.17. 116, 4.20. 
124,31. 125,7. 131,10. 144, 
25. Ιού, 7. 221,1. 224, 5. 
226, 22. 229, 22. 226, 23. 
245,31. 246,1. 240,21. 200, 
19. 339, 190. 411, 11. 

Ῥιάγηλιιϑ 21, 20, 25, 16, 34,30. 



ΙΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΕΒΟΜ. 

48,1. 40,30. 46,6. 48, 41. 
52,22. 6ς,21. 66, 190. 69, 22. 
γ)4.. 18. γ0, 22. 90,7. 94, 22. 
100, 22. 112, 20. 116, 17. 
110,13. 121,12. 128,5. 142, 

30. 139,31. 146,17. 147,13. 
152, 33. 1563, 20. 1657, 26. 
166, 17. 167, 6. 19. τ68, 4. 
175, 17. 187, 5. 180, 8. ΙΟΙ, 
29. 2908, 5. 215, 27.. 216, 19. 
230, 10. 251,6. 260, 9. 2091, 
27. 205, 23. 290,1. 304, 17. 
307,21. 312,8. 417,20. 321, 

4. 333,6. 335, 33: 337. 12. 
341, 12.32. 347, 5. 367, 15. 
378,4. 304,1. 413,20. 

Τλιοηγϑιυ ὃς, 33. 
Ἐρριρπδηΐυ8 Εγρίβο. Ουρτσὶ ἐκ τοῦ β΄. 

λόγου τοῦ Παναρίου 135, 1Δ. ἐκ 
τοῦ α΄. λόγου τῶν Παναρίων 178, 
17. ἀκὸὴ τοῦ Παναρίου κεφαλαίου 
ἡ. 104,21. 

Ἐναρτὶυϑ 177, 20. 
Ἐ ΒΘ Όι8 (ἰξβαγθδ ἐκ τοῦ α΄. τόμου 

τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ΤΟΥ, 
Ἴ. 115,11. 145,17. 107, 24. 

ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας 211, 

6. 415,3. 
ἘΝ υδοῦϊιι8 ΕΒ 111, 16. 113, 

23.30. 116, 1ο. 164,3. 
αταροτῖι5 Ναζίδη. 10, 16. 
ατοροσίυϑ ΝΝγβδεὲ ἐκ τοῦ κατὰ ἘΕὐ- 

γομίου 45, 16. 
Ἠεδγοϊυ8 Ῥναβογίον ὅτι παρέστη 

ἐκ δεξιᾶς πένητος 47, 16. 81,1. 
129,16. 224. 22. 225. 14. 

ΦοΒηΏ68Θ 17, 24. 17, 28. 1ορ, 6. 
8.16. 127, 2ο. 2οό, 1. 2. 19. 

δ οδορ 5 350, 17. 
Ινγϑῆδουϑ 11, 24. 409,10. 61,12. 

74,1. 78,32. 144,10. τόο,25. 
180,7. 183,27. 185,22. ἐκ 
τῶν Οὐαλέντος (ἰορ. Οὐαλεντίνου) 
καὶ Μαρκίωνος 31, 28. 

Ιβἰάοτγυϑ Ῥεϊ υϑἱοῖδ ἐπιστολῆς ρπα΄. 
88, 6. ἐπιστολῆς υμζ΄. 133, 32. 
ἐπιστολῆς υμη. 134,12. ἐπιστο- 
λῆς υγ΄. 1344, 2ο. ἐξ ἐπιστολῆς 
τνα΄. Διό, 3. ἐπιστολῆς φεγα΄. 
ὃς, 18. ἐπιστολῆς αφλς΄. 202, 

134. ἐπιστολῆς αφλη. 325, 18. 
ἐπιστολῆς αοξη.. 

4δ 

Ι5Ἰἀοτιβ 17,15. 171,22. 411,30. 
Μαχίμνιβ 16ς, 11. 
Νιοοΐδυ8 ῬγΘΒΌΥΓΟΓ ΑΏΟΥΤΕΣ εἰς τὸν 

προφήτην ᾿Ιωήλ 35, 56. 37, 17. 
48,17. εἰς᾿Αμὸς ἑρμηνείας 124,1. 

Οὐρθηθβ 82,15. 1ο5,6. 127,12. 

355» 8. 
Ῥτοϊορυβ Αποηγῃι. ἐκ τοῦ αροτασσο- 

μένου Προλόγου τῆς βίβλου τοῦ ᾿Απο- 
στόλου Παύλου 150,6. 422,13. 

ΘοΒο] 18 αυϊθυ8 ἢπ]] πὰ Ὠοπηθῃ 
Ριῆριτυν 7, 29. 9, 9.ὄ 19. 10, 
1Ἴ. 13,»915.23. 14, 24. 15,10. 
16,1. 18,14. 20, 1. 21, 15. 
25, 1.9.14. 38,31. 41, 24. 
44,11. 48,15. 49,18. 5ο, 8. 
51, 5.9. 53, 14. 10. 23. 30. 
55) 10. ὅο, 27. 61:1, 3. 5. 66, 
10. 67, το. ὅρ, 18. 70, 12. 
72,4. 75,11. 77,3. 80,25. 27. 
81,9.18. 85,27. 87,24. ΟἹ, 
19. 93, 2ο. 94, 12. 100, 10. 
ΙΟΙ, 14. 103, 19. ΙΟ6, 14. 
1Ο7, 20. 25. ΙΟ00,14. 110,7. 
15. 113, 10. 117, 34. 118, 
4.16.26. 120,4. 28. 124,10. 
125,11. 126,27. 130,25. 27. 
1321, 18. 27. 306. 136, 7. 10. 
137.1ἢ. 1568,13.19.23. 150, 
8. Ιόο, 19. 176, 9. 178, 3. 
186, 12. 20ο, 29. 220, 6. 25. 
221,10. 24. 223, 27. 224,3. 
225,10. 241,8. 245,6. 248, 
Ιο. 267,30. 268,1. 277, 24. 
400,9. 312,30. 315,1. 8416, 
Ι. 417,27. 323,20. 325,23. 

334.1. 337»3: 352,6. 353, 
290. Δ16ς,22. 366,1. 469, 29. 

383,31. 380,24. 393,27. 305, 
248. 4ος, 18. 

ϑανουίδηυϑ Οδθδίογιηι ΕἸ Ρ βοορυβ 
16,15. 22, 5. 24,6. 26,4ο. 
29, 18. 230, 24. 32,6. 34, 24. 
45. 18. 37, 1. Ιοϑ, 29. 120, 
15. 172, 24. 3267, 41. (οὐ. 
Οοἱἶβὶ. 

ϑονεγαβ ΛΟ ΘρΊβοορυβ ΑΘ: 
ἀπὸ λόγου μη. τό, 30. ἀπὸ λόγου 
κε΄. 2ἴ, 7. λόγου οζ΄, 40, 21. 
ἀπὸ λόγου ρκγ΄. 50, 29. ἀπὸ λό- 
γου οδ΄. 58, 19. 59, 17. ἀπὸ 
λόγου ρθ΄. τορ, 16. ἀπὸ λόγου 



ἀδ 

με΄. 14ς, 28. ἀπὸ λόγου κὴ 
214, 1. ἐκ τῆς πρὸς Ἐὐκράξιον 
κουβικουλάριον ἀποκρίσεως 40, 14. 
ΙοΒ8, 1. ἐκ τοῦ πρὸς Εὐπράξιον 
γραφέντος 47, 56. ἐκ τοῦ πρὸς ̓ ἴου- 
λιανὸν ᾿Αλικαρνασέα συντάγματες 

44.4: 45. 7: 145. 27. ἐκ τοῦ 
κατὰ τῆς τοῦ ᾿Αλικαρνασέως ἀπο- 
λογίας συντάγματος 68, 14. ἐκ 
τοῦ εἰς τὸ ΓΑγιος ὁ Θεὸς συντάγματος 
44,41. ἐκ τῆς πρὸς Πέτρον μονά- 
ζοντα ἐπιστολῆς 82,21. ἐκ τῆς 
«ρὸς Φωκᾶν ἐκιστελῆς 82,25. ἐκ τῆς 
πρὸς τοὺς ἐν τῇ κῃ τοῦ ᾿Ισαάκου 
ἀπιστολῆς 127, 1. ἐκ τῆς πρὸς 
᾿Ιωάννην στρατιώτην ἐκιστολῆς 130, 
48. ἐκ τῆς πρὸς Κωνστάντιον ἀποῦ- 
πατῶν ἐκιστολῆς 171, ΟΟοἀ. (οἷ). 
14. ἐκ τῆς «ρὸς ̓ Αναστασίαν διά. 

κονὸν ἐπιστολῆς 188, 20. 208, 26. 
ἐκ τῆς πρὸς Σόλωνα ἐπκίσκοεον ἔπι- 
στολῆς κατὰ Εὐχιτῶν 100, 13. 
ἐκ τῆς πρὸς Μήτραν πρωτεύοντα ἔπι- 
στολῆς 202, 10. ἐκ τῆς πρὸς Τι- 
μόθεον ᾿Αρχιεείσκοπον ᾿Αλεξανδρείας 
ἐπιστολῆς 224,30. ἐκ τῆς πρὸς 
Αἰδεσινοὺς ἐπιστολῆς, 225, 8. ἐκ 

τῆς πρὸς ᾿Αμμώνιον ἐειστολῆς 437, 

ΙΝΌΕΧ ΒΟΕΚΙΡΤΟΒΟΌΜ. 

18. ἐκ τῆς «ρὸς ̓ Αναστάσιων ὕκα- 
τον ἐκιστολῆς 265, 26. ἐκ τῆς 
«ρὸς ἐπισκόπους ἐπιστολῆς 2ς8, 31. 
ἐκ τοῦ κατὰ τῆς διαθήκης Λαμεε- 
τίου συντάγματος 274, 26. ἐκ 
τοῦ κατὰ ᾿Αλέξανδρον συντάγματος 
206, 23. ἐκ τῆς πρὸς Μάρωνα ἔκ:- 
στολῆς 1323, 11. ἐκ τῆς πρὸς Μι- 
σαὴλ κουβικουλάριον ἐπιστολῆς 340, 
20. ἐκ τοῦ κατὰ τῶν κωδικέλλων 

᾿Αλεξανδρείας 370, 8. 390, 6. 
ϑόύθτυβ Αγο δ! δρίβοορυϑ ΒΌΟΟΝ ες 

20, 4.33. 21,18. 20,32. 43, 
23. 47,26. ς8,1. 33. 1οϑ, 16. 
40. 26. 116,34. 143,15. 163, 
23. 253, 20. 271, 24. (οὐ 
Οοἶδϑὶ. 208,32. 418,3. 

Ταηδοάοζγαοῖιιβ ἐκ τῆς ἑρμηνείας τῆς 
πρώτης τῶν Βασιλειῶν 210, 20. 
220, 26. 450, 28. 3451, δ. 
498, γ. 

Τπαοοάοσιβ Ηδγδοϊθεε 14ς,3.9. 12. 
Τμοοάοσιβ Μομδοῦυδβ οἱ Ῥγεβῦγ- 

ἴοτ 33, 18. 227, 1. (οὐ. Οοἱδὶ. 
ΤὈσοάοῖυβ Αὐογτα 43,18. 64, 3. 

427,1. 
ΤἈΘΟΡὮΙ 5 Ερίβοοριβ ΑἸεχδη γι 

139, 15. 
“ποτ ττπεαἠβμκοντειτνι...---- 

ΝΟΜΙΝΑ ΑΥὐΟΤΟΒΌΜ ΟΒΙΤΕΒ ΟἸΤΑΤΟΙΕΟΜ. 

Αφυΐϊ ψογβίο 123, 6. 
Αἰδῖυβ 2ος, 26. 
Βίοῃ ἐν πρώτῳ Αἰθιοπικῶν 143, 6. 
ΟἸὨγγβοβίοιωιϑ ᾿ἰωάννης ὁ Κωνσταν- 

τίνου πόλεως ἐπίσκοπος 246, 17. 

317, 27. 334.4. 422, 6, 
Οοπϑιϊτυτομαβ Αροβίοἶοβὲ ἷν τ΄. 

βιβλίῳ τῶν ἀποστολικῶν διατάξεων 
400, 28. 

Εποῦϊυβ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς ἐκκλη- 
σιαστικῆς ἱστορίας Ο5, 32. 422, 

24. ὁ χρονόγραφος 423, 33. 

Ηοιμογιδ 401, 20. 
Φοβθρῆι8 ἐν τῷ ιθ΄. βιβλίῳ τῆς ἀρ- 

χαιολογίας 95, 231. ἐν τοῖς τελευ- 

ταίοις τῆς ᾿Ιουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας 

ο6, 21. τοϑ, 223. 
Ματιγτοϊορίααι ῬΆᾺ 424, 4 
Οὐζϑηθθ ἐν τῷ ε΄. Στρώμωτεῖ 10, 

17. 
Ῥαρίαβ ἐν τῷ δ΄. τῆς ἐξηγήσεως τῶν 

Κυριακῶν λόγων 12, 22. 
δεριυδρίηἴδ οἱ ἑβδομήκοντα 124, 6. 
Ταοοαοῦοηϊβ ογϑῖο 123, ὅ. 

---- ----- -- - -- -- - 

ΟΟΒΕΙΘΕΈΝΒΑ. 
Ῥας. Ἰλη. Ῥος. Ιλη. 
41. 31. ᾿Ελύμων ἴορ. ᾿Ἐλύμαν. 352. 7. ᾿Ιουδαίους ἰοξ. ᾿Ιουδαίοις. 
29. 1. τε τολμήμ. ἰοβ. τοτολμ. 367. 3. Σευήρον ἰοξ. Σευηριανοῦ υἱ μα- 
42. 17. ὁμότιμων ἰοφ. ὁμότιμον. [ος 6 Οοἀ. Οοἱοὶ. 
δ 1 1η. οὗ ἐφ ϑάκηῤ θα εἰν τ αρδη ἀκ ιτο 393. ΕΣ Εἰ μαιογβας ρὲ ὁ φμόεθαι 

395. 2 
182. ᾿ς ΤΩΣ ρας ἰδ μθμί ἐνσάρ- 417. μι θρόνον ἰοᾳ. θρόνον. 



Οοἴοῦοχ, 1869. 

ΡΒΟΟΚΟδ 
ῬΕΙΝΤΕ. ΑΤ 

ΤΗΒ ΟΙΑΒΕΝΏΟΝ ΡΒΈΜΆ, ΟΧΕΟΒΡ, 
ΑΝ ῬΟΌΔΒΣΙΘΗΕΡ ἘῸΝ ΤῊΣ ὈΔΝΙΡΕΚΒΙΤΥ͂ ΒΓ’ 

ΜΑΟΜΊΤΤΏΓΑΝ ΑΝ 60, 
τό, ΒΕΘΕΟΚῸ Θ5ΤΆΞΒΕΤ, ΟΟΥΕΝΤ ΟΑΚΘΕΝ, 

ΓΟΝΘΌΟΝ. 

᾿Μαην Βοοῖς ἐπε ῥὶς Οσεαίοξηο αυο ἰαέοίγ δεϑν των γοάμορα ἐπ Ῥγίοε. 

ΤΈΧΤΟΟΝΗ͂, ΘΒΑΜΜΆΑΆΒΗ͂, δο. 

Α Θτνθοκ- ἘΠ ΡΙ 5 Τιοχίοοι, ὈΥ Ηρ Οαδοῖρε [146], Ὁ.Ώ., δὰ 
Ἐορεσί ϑοοίι, Ὁ... Φὸδ Ἑαΐδοπ. 1861. στοόνχῃ 410. οἱοίξ, 1]. 11-. 64. 

Α ατοοκ- ΕΠ ΘΠ ΒΗ Τοχίοοσι,, ΘΟ ἀκϑα ἔτομῃ ἰῃς ἄρονβ, οὨεΗ͂Υ ἴοσ πὲ 
56 οὗ ϑοβοοῖβ. ΤΈΣ» Ἑσίηοπ. 1867. βαυδια ᾿2τηο. εἱοίδ, 75. δά. 

Α οορίουβ ΟΥθθ - ΒΘ] 8 ΟΟΔΌΌΙΔΥΨ, οοτμριϊθαὰ ἴτοση ἰῃ6 Ὀεβί 
ΔυΙΒο 65. 1860. 2410. δοωμώ, 32. 

αταϑοδο Οτδαχησχηδίΐοδο Βυάίτηθηΐδ ἰἱῃ αἀϑῦπὶ ΘοΟ;οϊασση. Αὐοίοχο 
Οδγοῖο Υοσάξςπυοσα, Ὁ.(.Ὶ,. διίκέρεπιδ Ἐσίδον. 1867. 12τηο. δοιπά, 42. 

Α ατοοὸκ Ῥυΐσαθυ, ἰὴ ἘΠ] 5}, Ό. ἴῃς Εἰρῶϊ πν. ΟΒδτ]εβ  ογάβοσῇ, 
Ὁ.ΚΟ.Ι,, Βίβδορ οὗ 581, Αῃάγενβ, εἰσ. Ῥγοῤῥαγίηρ. 

Α Ῥτυδοῖίοδὶ Τυϊσοάυοίοι ἴο αὐθοῖκ Δοσοηϊυδίου, Ὀγ ΗΟ. ΟΒαπάΐοσ, 
ΜΑΑ. 1862. ὅνο. οἱοίδ, 1οε. 66. 

Ἑϊνταοϊοσίοσου Μαρητη. Αα (ζοάὐά. Μ95. γοοδηϑοῖ οἴ ΠΟΌΒ νΑΠ ΟΓΏΌΣΩ 
Ἰηϑίστιχι ΤὨοσηδβ Οαἰσίοτά, 5.Τ0Ρ. 1848. 10]. οἷοιδ, 1]. 122. 

Βυλᾶδο Τοχίοοη. Αἀἁ (οάά, Μϑ995. τοοθηϑυϊ ΤὨΟΣΔΒ ἙβΟΙΟΙΟ, 5.ΤΙ. 
Τοιιὶ 1. 1834. ἴο]. εοίδ. Ῥγίοο γοώμοφα ὕγοπι 31. 124. ἰο 2]. 28 

Ξ501611678 Τιϑχίοου οἵὗἉ ἴδε 1,διη Τόηριςο, ψ] ἢ [6 Οδπηδῃ ἜΧρ Δ ΠΔΙΪΟἢ8 
ἰταῃϑ]αίε ἰηῖο ΩΡ Κη Ὦγ 1. Ε.. ἘΙΔά]ς, Μ.Α. 1835. [0], εἱοίδ, τ]. τς. 

Βογίρύοσοβ Βοὶ Μοίγίοδου. Ἑπδιάϊε ΤὭΏοσηδβ Οαἰϑίοτά, 5.:ὅ1ὕὁ.. Τοιμὶ 
11. 8νο. οἷοί. Ῥνίοο γοάμεσαῖ ἥγοπι 1]. 1ος. 0 1538. 

ϑοϊά εοῤραγαίεῖν : 
Ἡερδεαοβέοιυ, Τογεηδηις Μαύτγυβ, Ῥσοοΐαβ, ουσῃ δηποίδιϊοιίΐρυ, εἰο. Τοχὶΐ Π. 

1855. ὅϑνο. οἷοίδ. Ῥγίοα γοαμοοα ἤγοπι τἰ. δς. ἰο 105. 
ϑοηρίοσεβ [δῆ ηὶ. 1827. ὅνο. οεἱοιδ, 58. 

πμοβϑῦσιβ ΒΥ ΪΒΟΌΒ : οΟἸοροσγαηΐ Οὐαίτετσηδῖε, Βογηβίοίῃ, ΓΒ ΟὮ, 
Απιοϊάϊ, ΕἸεἰϊά. Ἑαιάϊ ΚΕ. Ῥαγῃς Θά, 5.1Τ.Ρ.Ε. 

ἘΑβοϊοῦΪυ5 1. 1868. 55). [0]. 12. 15. 

Ἑαβοϊουϊυβ 1. 75.226 ἢγας. 



2 (αέξαέορμε 977 Βοοῖς 

Γιϑχίοουῃ Αϑαγυρίδοο-  δῦτιση εχ νοϊογῖθυ8ϑ [Γἰηριαε Αοργρἕδολε 
Μοπυπχεηίὶ5, εἴο., οὐπὶ Ιηάΐος  οσῦτη [Διἰϊπατυοι ΔὉ ΗἩ. Ταϊδλι, Α.Μ. 1835. 
ὅνο. εἶοίδ. Ῥυίοο γεσμορὰ ὕγοπι τ]. τος. θα. (0 185. 

Α Ῥγϑδοίδοδι ασϑιλδν οὗ ἴῃ Κδηβικνὶ Τιϑηρτδρθ, διγδηροά ἢ 
τείεγοπος ἴο (86 (ἰἰδϑϑῖςδ]ὶ 1 δηρτιαρεβ οὗ Ελτορο, ἔοσ ἴδ υ3ς οὗ ΕΣρ᾽5ἢ ϑιυάοπίς, 
Όγ Μοηῖοεν ΝΠ] ἴδτὴς, Μ.Α. ζΖ7δίγα Ἐαδίοπ. 1864. ὅνο. εἰοζ, 15:. 

ΜαΙοράκηνγάμδι. ϑίοιυ οἵ Ναὶδ, δὴ Ἐρίβϑοάς οἵ ἰἢς Μαμά- Βῃάγαία: 
ἴἰς ϑδηβιευι ἰεχῖ, τ τ} ἃ οορίοιιϊς Ψοζδθυϊανν, Οτασησηδίῖοδὶ Απαϊγϑὶς, δὰ Τπῖτο- 
ἀυςίίοη, ΌΥ Μοπίεν ΔΝ απιθ, Μ.Α. ΤΒςε Μείοδὶ Ττγαποϊδίίϊου Ὁγ ἴδε σε εν. 
Ἡ. Ἡ. ΜΙ πιδ, Ὁ)... 186ο. ϑὅνο. οἷοί, 15. 

Α. Βδιβικυὶυ- Ἐπ θη ὉΙΟΌΟΠΑΣΥ, ὉγΥ Νοηίεν ΝΠ Πἕίδ5, Μ.Α., Βοάεδη 
Ῥχοίεβϑοσ οὗ ϑδῃβκγιί. 75.486 Ῥγεεςι. 

Απ Δπρὶο-ϑαχου Ὠϊούξομπανν, ΟΥ̓ [ΟΕ ΡὮ ΟΒΉΘΠΝΙ .}., Ῥγοίδβϑου 
οὗ Απρίο-ϑαχοη, Οχίογτά. δζειο Ἑσίοπ. Ῥγοραγὶπρ' 

ἈΠ ΙΟΘΙ8η10- ΒΩ ΒΊ 8} Ὠϊοῦζουθυν. ΒΥ ἴδε ἰαῖϊς Ἐ. ΟἸεαβῦγ. Ἑη- 
Ἰατροὰ δηὰ σοταρ]εϊεὰ Ὀγ α. Νὶρίάβθδοη. Ῥασὶ 1. :ϑόρ. 4ἴο. 212. 

Α ἩΗδηάᾶροοῖκ οΥΓἹὨἉ [109 Ομ ΐηθβο Τιδηρυδρθ. Ῥατίβ 1 δηὰ 11. ΟΣ ΔΓ 
δηὰ (Πγχοβζοσηδιῦγ. ΒΥ 7δπιεὲβ ϑυϊωσησβ. 1863. ὅνο. δαϊ7 δοωπά, τὶ. ὃε. 

Οοχηΐδῃ Ὄγϑτηδ (ΤῊΣ Αποίεηῖ). Ἑάϊεὰ δηα ἰγαηβίαϊθα Ὁγ Ἐ.. Νοστγίβ, 
Εδα., τὰ ἃ Θικεῖοδ;. οὗ (ογηῖϑ Ομὑδπισοδσ, δὰ Αηοϊεηΐ (οχηϑῆ ὙΟΟΔΌΟΪΔΙΥ, εἴς. 
2 Υ0]5. 18ς0. ὅγο. οἷοί, χἷ. 18. 

Τῆς ϑΚεῖςο οὗ (οι ϑῆ τγαπησλασ βερασδίεϊυ, εὐ οδοα, 2ε. δά. 

ΘΟΘΕΕΞΕ ΑΝῸ ΤΑΤῚΝ ΟἹ ΑΗΒΙΊΟΞΒ. 

ΑΘΘΟΒΨΙυΒ: Ῥγαβοθάΐβϑ οἱ Εσγαρτηθηία, ἐσ σεοδηβίοης Οὐ. Ὠἱηδοτῆϊ. 
ϑοοοπα Ἑαϊδοπ. 1τ851τ. ὅνο. εἱοίδ, 5ε. 6ά. 

ΑΘΒΟΒΨ]ῈΒ : Απηοίαϊοημοβ Ου}. Ὠἰηάἀοτγῆϊ. Ῥατγίθβ 11. 1841. ὅνο. οἷο, 
104. 

ΑΘΒΟΙΥ]ῈΒ : ϑοθο]]α Οταθοᾶ, οσ Οοάϊοϊδυ5 δυςία εἴ επηοηδαία ἃ αυ. 
ἸὩὨϊπάοσχῆο. 1851. ὅνο. εἶοίδ, 5ς. 

Βορῇοοῖθα : ΤΎδποθϑαᾶϊδθ εἰ Εταρτηθηΐδ, ΕΧ γοοθῃβίοης οἴ οὐπὶ ΟΣ 6 ῃ- 
τα Οὐ]. Ὠιμάοσηι. Τοίγὰ Ἑαϊδον. 2 γοἱβ. 1860. ἔσϑρ. ὅνο. εἰοιδ, 1. 15. 

Ἐδοὰ ΡΙΔΥ βεραγαίεϊυῃ, ἐέπερ, 2ε. δά. 

ΤΙΣ Τοχίὶ δἰοηθ, ρυηϊθα ου τὶ ρ ΡάρΕσ, ψλτ ἸασρῈ Τλλγρίη, τογαὶ 
Σόπιο. οἷοί, 85 

Τῆς Τοχὶ δίομθ, βαυᾶγε Ἂόσπηο. οἱοίά, 35. 64. , Ὁ 
Ἑδοὰ ΡΊΔΥ βερασαίεϊυ, δέμεῤ, δα. 

ΒοΟΡΒΟοΟΙ͂Θα : Τεαροθάΐδθ εἰ Εταρτηοηία οὑπὶ Απηοίδιι. αἱ}. ὈΙΠΟΣΗ͂Ι. 
Τοπι 11. 1840. 8νο. εἶοίδ, τος. 

ΤΒε Ταχί, ο]. 1. 5ε. 6. ὙΤδα Νοῖίεαβ, οὶ, Π. 45. 6“. 

ΞΟΡΏΟΟΙΘΒ - ϑοῃο δ Οατδθοᾶ. 
Ὗο]. 1. εἁ. Ῥ. ΕἸ Ώ5]ογ, Α.Μ. 1825. ὅνο. οἱοίδ, 45. δά. 
νοὶ]. 11. εἁ. Οτϊ. Ἡθϑϊηάοτῆυ5. 1862. ὅνο. οἷοίδ, 42. δά. 
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ἙἘΥΪΡΙ 98 - Ῥταροθᾶϊΐδο οἱ Ἐσαρτηθηΐα, ἐχ. σεοθηβϑίοης Οπ}}. Ὠιηοχῆϊ. 
Τοιωὶ 11. 1824. ὅνο. οἷοίδ, τος. 

ἘΧΣΙΡΙ ἄ98 : Αηποίδοποβ στ]. Ὠϊπάογῆὶ. Ῥασγίθϑ 11. 840. οἱ, τος. 

ἘΣ ΡΙ 898: Θόθο]α ατάδοδ, ἐχ (οάϊοϊθυ8 δυςία οἱ δπχοηδαία ἃ Ου]]. 
Ὀϊμάοσῆο. Τοσαὶ ΙΝ. 1863. ὅνο. οἷοίδ, τ]. τ6ς. 

ἘΣΙΡΙ 68 : ΑἸοΘΒΕΒ, ἐσ τεοθηβίοης ΟἸ}}. Ὁ μἀογῆὶ. 1834. ὅνο. σετυεα, 
22. 6. ! 

ΑΥ̓ΒΙΟΡΏΒΩΘΕ : Οὐσωοθαΐδθ εἰ ΕἸαρτηθηΐδ, ἐσ ταοθηβίοης αὐ. Ὠϊη- 
ἀογῆϊ. Ὑομι 11. 1825. ὅνο. οἱοίδ, 11. 

ΑΥΒΟΟΡΏΒΙΗΘΘ: Αηποίδποῃθθ Οὐ. Τιηἀοτῆϊ, Ῥατγίεβ 11. 1837). ὅνο. 
εἶοίδ, 112. 

ΑΥΒΙΟΡΉΒΙΘΒ :- ὅ'οῃο α ατγδθολ, ἐσ (οάϊοϊδυ5 δυοία οἱ ετηθη δία ἃ Οπ}. 
Ῥίμάοσῆο. Ῥαχίεβ Π|Ι. 1829. ὅνο. οἱοίξ, 1]. 

ΑΥπΙΟΡΒΏΘΩΩ, ᾿πάσχ ἴῃ: . (δγανε δε. 1822. ὅνο. εἰοίδ, 3-. 

Μοῖζα ΔΘΒΟΉΥΠ" βοόορμοο δ ἘΣ  ἂἱβ οὐ Αὐβίορμδιΐβ. 1 εβοπρία 
ἃ αυἰ1. Ὁϊμάοτῆο. ΔΑοοράϊι ΟΒσομοϊοσία ϑοεηῖοδ. 1842. ὅνο. οἱοίδ, 55. 

Αποοάοίβδ Θγαϑοδ Οχομθηβίαβ. Ἐδιάϊε . Α. Ογδσλεσ, 5.ὼἁΤΡ. Τοιιὶ 
ΙΝ. 1:1834-27. 8γνο. οἱοίδ, 11. 28. 

Απϑοδοίΐαβ ατβθοῦ Ἢ (οάἀά, Μ59. Β:ὈΠ:οἴεοας Ἐδρίαε Ῥασι ΒΘ 818. 
Ἑάιάϊε 7. Α. Οταπιοσ, 5.Τ.Ρ. Τοχαὶ ΙΥ. 18329-41. ὅνο. οἷοίδ, κι]. 25. 

ΑΡδβίηϊβ οὐ Το βῖηὶ Ἐμοίοσίοα. Ἑ Οοάὐϊοϊρυβ Μ595. στεοθηβυΐ Το. 
Βαϊκῖυβ. 1840. ὅνο. οἷοίδ, 3. 

ΑΥὶθίοίθ]θ8β : ΟΧχ τϑοθηβίοηθ τη ῦυ 615 Βοκίκοσ. Ἀοοοάσυηϊ [πάϊςο8 
ΟΥΪΡυγρίδηὶ!. Τουιὶ ΧΙ. 1827. ὅνο. οἷοι, 2]. τος. 

Ἑδοὶ τνοϊυπις βερδγαίοϊυ, 55. 6. 

ΘΔ] )] ΘΓΟΏΘΙΙΒ18 Τὺ 6. : τεοορπονῖ, ἀρραγδαίυσηῃ ΟΠ ουσῃ Ῥγοϊροσαθηᾷ 
ἂρρεμάϊοες δσαάἀϊαϊτ, Εουίπϑου ἘΠ1}15, Α.Μ. 1867. ὅνο. εἰοίδ, τός. 

Οποθσοθοβοὶ Ὠὶοίαία ἰῃ ΤΠοοάοβὶὶ Οδηομθβϑ, Ποοῦοη Ἐπ οΓβυαὶ ἰῇ 
Ῥβδαίῃηοβ. Ε'ὶ (οἀϊεοῖνυ5 Μ995. εὐἱάϊξ ΤΒοτηδ5 Οδἰϑίοτα, 5.:1.. Τοχιὶ 11. 1841. 
ὅνο. οἷοιδ, 155. 

ὨΘΙΩΟΒΙΘΙΩΘΒ: ΟΧ τοοδηβίοηα Ουϊ!. Ὠιμἀοτγῆὶ. Το 1. Π. 111. ΙΥ΄ὔ 
1846. 8νο. εἶοίι». Ῥγίοο γεσμοεα ὕγοπὶ 21. 25. ἐὸ τὶ. 14. “ 

ΠΘΣΩΟΒΏΘΙΗΘΒ: Το Υ. ΥἾἽ. ΝΠ. Απηοίδιϊομεβ [ηἰογργεΐυση. 1849. 
ὅνο. οἷοί». Ῥγίοο τεάμοφα ὕγοης 1]. 165. ἰο 155. 

Θοσηοσίμοηῃθβ : Τοιὴὶ ΝὟἼΠΙΙΠΙ. ΙΧ. ϑόῃοΐα. 851. ϑὅνο. εἰοζάλ. ᾿Ῥγίσε 
γεάύμερα ὕγονι 155. 10 102. 

ἩἨδυροογαϊοηΐβ Τιϑχίοου, ὃΧχ σϑοδηβίοης α. Ὀιϊηάοσῆὶ. Τοιὶ 11. 
1854. ὅνο. εἶοίδ. Ῥγίοο γεάμοεα ὕγοηι ᾿ἷ. 15. ἰο τος. 6('. 

ἩΘΓΟΌ]Δ θη δίυτηο ΜΟΙ πτη Ῥατίοβ 11. 1824, 1825. ϑ8ϑνο. εἰοίλ. 
Ῥγίον γεσδμοδαῖ ὕγοηι 1ἷ. 55. ἰὁ 108. 

ἨΟΓΣΩΘΙΏΒ : 11168, οὔτὴ Ὀγανὶ Απηοίδίοης (. α. Ἡδεγηϊ. Αοοράσῃϊ 
ΘΟ Ια τοΐθοσα. Τοπιὶ 11. 1834. ϑνο. εἶοιδ, 158. 
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ἩΓΟΙΤΩΘΣΊΒ : 1148, ἐΣ τοῦ. Ουἱ!. Ὠϊμάοτῆϊ!. 1856. ϑνο. εὐοίά, δς. δα. 

ἙἘΓΟΤΩΘΥΌΒ : Οὐγθθθδ, εχ τεο. συ. Ὠηἀοτγῆϊ. 1855. ὅνο. εὐἰοίά, 55. 64. 

Ἡοτοσιιβ: ὅ0Π0}1α αγάθοα ἰῃ Οὐγββεάη. Ἐδιάϊ αυϊ. Ὠιηάοτγβυβ. 
Του 11. 1858. ὅγνο. εἰοέδ, 155. δά. 

ἩΓοΤΑΘΥΌτσΩ, Ἰπάᾶςχ ἴῃ : ϑεῦοτ. 1η8ο. ϑὅνο. εἰοίδ, ὅς. δα. 

Ογδΐογθθα δίζἰοἱ οχ τοοθηβίοηθ Βοκκοσὶ: 

Ι. Απείρδου, Αηάδοοϊάο5, οἰ 1,γ8ῖλ5. 1822. ὅνο. εἶοίδ, 72. 
11. ἸΙβοογαῖεβ. 1822. 8ὅνο. οἱοιδ, γε. 

111. Ιξαευβ, Αδϑοδίηοβ, ᾿γουγρσυβ, Ὠἱμασοῦυβ, εἰς. 1822. ὅνο. εἶοίδ, 72. 

Βομο]ία ταϑοα ἰῇ Αδβοῆίποπη οἱ Ἰβοοσαΐσω. ΕἙάίάϊ α. Ὀιπάοτδιι5. 
1842. ὅνο. οἱοίδ, 42. 

Ῥδσοθυιίοσγαρῃὶ Οτγαθοὶ, συγ ρᾶσβ σῆς ῥχσατη ἐσ Ὁοάά. Μϑ5. 
νυϊραῖιτ. Ἑπιάϊι Τ. Οεἰείογά, 5.ΤΙΡ. 1836. ϑ8νο. οἷοί, 55. δά. 

ῬΙαῖο: ΤΏΘ ΑΡο]οσν, υἱἱῃ ἃ τονιϑεὰ Τοχὶ δηὰ Ἐπρ]βὴ Νοῖίθβ, δῃὰ ἃ 
Ὀρεϑὶ οὗ ΡῬΙαϊοηὶϊς Ιάϊοταβ, ὉΥ [σὴε5 ΕϊΔ 611, Μ.Α. 1:86. ϑὅνο. οἷοί», ὃς. 64. 

Ῥϊδῖο : ῬΒΣΘΌιΙΒ, ΜΠ Ὡ ἃ τονϊβοὰ Τοχὶ δηὰ Ἐμρ 5ἢ Νοῖοβ, ὉΥ Εσπνασγὰ 
Ῥοκίε, Μ.Α. 1:ϑόο. ὅὃνο. οἱοίδ, γ4. δά. 

ῬΙδῖο : Βορηίβίθβ δᾶ Ῥοϊείίουβ, υἱϊὰ ἃ τονϊϑεὰ Τοχὶ δηὰ ἘὨρ] 5} 
Νοῖεβ, ὉῪ 1.. Οδιρῦεὶ!, Μ.Α. 1866. ϑὃνο. εἴοίδ, 185. 

ῬΙδΐῖο : Τηθδοϑίθίτιβ, στὰ ἃ τενίβεά Τεχὶ δπὰ Ἐπρ] 18} Νοῖεβ, ὮΥ 1... 
ΟδληιρΡεὶ!, Μ.Α. 1861. ὅνο. οἷοί, 95. 

ῬΙαῖο: ΤῺ6 Ὀϊδιοκυθ8, ἰΓαηβ]διο ἃ ἰηῖο ἘΠ ρ] ἢ, στ Τηἰτοαποίο 8, Ὕ 
Β. Ἰονεῖι, Μ.Α., Ἐεϊϊονν οἵ Βα] οὶ ΘΟ] ερε ἀπὰ Ἐερίαβ Ῥχοίεββον οἵ Οτεεῖς, 
ἴουγ Ὑοϊυμμαβ ; 158. 1-1Π| ψῖ}} Ὀς Ρυθ ἰδιοᾶ ἱπ ἴῃς οουγδε οὗ ἰἢ6 Ὀγεϑεηϊ γελσ. 

ῬΙδῖο: ἘῺ6 ἘΘΡΟΘΙΐο, ἢ ἃ τονιβεὰ Τοχί δηα ἘὨρ] 5 Νοῖοθβϑ, Όγ Β. 
ἰωρᾷνν ΜΑΑ., δον οὗ Β41110] ΟΟ]]ερε δὰ Ἐερίυς Ῥσγοίεββοσ οὗ σσθεῖ. δεν ὅνο. 
Ῥγερατγίηρ. 

ῬιοῦπυβΒ. ἙαΙαϊὶ Ε, Οσεῦζεσ. Τοαι Π. 1835. 4ἴο. εἰοίᾷ, τἰ, 8:. 

Βιορδοὶ ΕἸουθαίυυ. Αὰ Μ55. δάδιῃη οτηθηάανε οἱ Ξαρρ!ονε Τ. 
Οαἰείοτά, 5.:ᾧὅὃὁΥ,. Το ΙΝ. 1822. ὅνο. εἱοίδ, τὶ. 

Βιορδοὶ Ἐοιοβαστια Ῥηγβίοασυμη εἱ ΕἸιοασυτλ τὶ ἄυσο. Αοοραϊς 
Ηΐ οτος Οοπατηδηϊαδγιιις ἰῃ δυτοα οαϊτηΐμα Ῥγίδβαροτεοσῦα. Αὰ Μό5. (οάὰ. 
τεοσηβυὶ Τ. Οαἰκίοτά, 5.ΤΡ. Το 11. 1850. 8ὅνο. εἷοίδ, Χ1ς. 

ΣΘΏΟΡΠΟΣ : Ηἰβίοσία Οὔδθοδ, 6χ τγοοθηβδίοηῃθ οἵ οὕτῃ δῃποίδι ῃθιβ 
Ι,, Τιμάοτῆι. ϑιεροπα Ἐσϊδον. 1852. ϑὅνο. εἱοίδ, 1ος. δά. 

ΣΧΘΒΟΡΒΟΣ : Ἐχρεοαϊίίο Ογτὶ, εχ τέο. εἰ οὔτ δηῃηοῖαϊί,. ἵ,. Ὠ:ΠἀΟΓΗ͂Ι. 
ϑεοροπα Ξαϊδον. 1855. ὅγο. οἱοίδ, τος. δά. 

ΣΧΟΘΒΟΡΒΟΣ : ̓πβ το Ογτὶ, εχ τεο. οἵ στὰ δπηοίδιϊ. ἵ,. Ὠἱηἀοτῆϊ. 1857. 
ϑνο. εἷοίδ, 105. 64. 

ΣΧΘΠΟΡΒΟΩ : ΜΟΙ ΟΣ] ϑοογδῦβ, 6Χ σοο. οἱ οὐτὰ δηποίαί. ἱ,. Ὀἰπἀοτσῆϊ. 
1862. 8ὅγο. οἷοίδ, 72. δά 

ΣΧΘΠΟΡΒΟΣ : Οριβουΐὰ ΡΟ] οα Εχυσβαϊα οἱ ν᾽ ηδίος οὔτ Αττὶαπὶ Γἰρεῖϊο 
ἂς Νομαίίοῃς, οχ τος. οἵ στὴ δπηοίδί. ἵζ, Ὁμάοταὶ. 1866. ὅγο. οἱοίδ, τος. 6. 
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ΤῊ ΗΟΙῪῚ ΒΟΒΙΡΤΊΤΓΒΈΕΒ, ὅσο. 

ΤῺ6 ἘαΙν Β1Ό]6 ἴῃ ἴῃς εδι)!δϑὶ ἘΠ] 5 ἢ. ΜΝ ΙΒ ΟΏ 8, της ἔσο ἰἢς 1,ΔΠῺ 
Ψψαυϊραῖς Ὀγ Τοδη γος διὰ ᾿ἰς (ο]]ονγοῖβ : εὐϊϊοὰ Ὀγ ἴῃς εν. 7. ΕΟΥΞΒΔ]1 δπὰ 
ϑῖνγ Ε' Μαδάδ. 4. νοἱβ. 185δο. σογβϑὶ 41ο. εἷοίϑδ. Ῥγίοφ γεάμοφα ὕγοπι 5]. 155. δά. 
ο 3]. 4. 

ΤῊὴΘ ἘοΙν Β10]Θ: δὴ δχδοῖ σοργηΐῖ, ραᾶζα ἴοσ ρᾶρε, οὗ ἴῃς ΑὐϊδοτγὶζΖεά 
Μειβίου ρυ] 1506 ἀ ἴῃ ἴὰς γεδσ 1611. ὈΘΙῺΥ 4ἴ0. 2αϊ δοιπά, τὶ. 15. 

ψοίυδβ ἸΤοείδεαθηζι) Ογαθοθ οὐὔὐπὶ Ν᾽ ΑΓ 5 Γοοῦοηϊθυ5Β. ἘἙΔὶοηδτΩ ἃ 
Ε. ΗοΪπιο5, 5.ΚΥ.Ρ. ἱποβμβοαΐίδῃιν οοππυανϊ!ε [. Ῥασβουβ, 5.1.8. Τοιιὶ Ν. 1798 - 
1827. [ο]ϊο, ἐπ οϑοῖς, Ῥγίοφ γοάμοορα ὕγοτ τοὶ. τὸ ἢ]. 

Ψψοῖπδβ Τοβίαιθηΐατη ΟὙΔΘΟ06 βοουπμάυτη Χορ Ϊασ Ν᾽ αἰἰοδηυση ἘΟσΩδ6 
εὐϊΐπτα. Αοοοάϊξ ροῖΐζοσ νατοίδβ (οάϊοϊα ΑἸοχαπάσηιὶ. Τοχοὶ 111. 1848. Ι2πιο. 
εἶοίν, 144. 

ΟΥίρϑυΐθ ΗἩΘΧΘΡΙΟσΌΩ αὐδο βυρογβυηῖ; 5ίνο, γείεπισῃ [πἰογργοίυση 
μι β  Υ σον ἰπ ἰοΐπω γεῖμ5 Ταβίδιηθηΐϊθτη Εταρτηθηία. Ἐσιάϊ Επάογίουβ 
ΕἸεϊὰ, ΑΜ. 

Τοαι. 11. ἕαβο. 1. 1867. 4ἴο. 1. Ὅοιι. 1]. ἕαδϑβο. 11. 1868. 4ἴο. 16ς. 

Ῥοιίαίθυσμυβ ΗἩδρτδοο-ϑαϊηδγι δ! ΟΠαζδοίοσε Ηδθρσδοο- μα] δὶοο. 
ὔ Ἑδιάϊι Β. Βίαγπεγ. 1σ͵9ο. ὅνο. οἱοίδ, 35. 

Τὐρτὶ Ῥβδισιοσυ  ειβϑὶο δηϊαυα 1,διπα, οὔτ Ῥαγαρῆγαθὶ Αηρὶο- 
ϑαχοπῖοα. Ἐσαϊ Β. Τποῖρο, Ε.Α.5. 1835. ὅνο. οἱοίδ, 105. δα. 

ΙΤὐΌΥῚ ῬΒΘΙΤ σα Δ οβϑίο δηϊίαυα (σα ] ]ςὰ ε (οά. ΜΆ, ἴῃ Β:Ὁ], Βοά- 
Ἰείΐαπια δἀξεγναῖο, ὑῆαὰ οὔπὶ νειξίοης Μείπςοδ α]ϊβαις Μοηυγηεθηςβ Ῥογνοι 515. 
ΔῸΣ ΕΡΠΘΝΣΙ ἀοβοσίρϑὶὶ οἱ εὐϊάϊ ΕἸδῃοίβους Μιςδοὶ, ΡΒ]. Ποςϊ. 186ο. 8νο. οἱοίξ, 
1οε. δά. 

Τὐρτὶ Ῥγυορμϑίασυση Νδοσυσω, οὐτὴ [ΓιΑιμθη δ οηυ5 Θγοτηΐδθ, ἴῃ 
Τϑαϊοοῖο Γἱηρυδο περ ὑμα οα ΜοιρΒΙςα 5εὰ ζορίϊοα. Ἑάτάϊτ οὐχ Μογβίοης 
ἴημα Η. Τα, 5.ΤΙΡ. ὝὍομῖ 11. 1852. ϑὅνο. εἰοίδ, 175. 

Τὐρτὶ ἀποάθοϊῃα Ῥτορῃοϑίδσυσο Μίπογυσα ἰὴ [Ἷηρ. Αεσγρί. νυϊρο 
“ς ΓΟρορέορδ. Ἐῤίάϊι Ἡ. Ταιίδυ, Α.Μ. 1826. ϑνο. οἷοι», ὃς. δά. 

ἹΤονύτὰ Τοδίδσηθηΐζιση ασαθοθ. Απεαυϊβϑτχοσυση Οοάϊουτμη Ταχίαβ ἴῃ 
οσάϊης ραυβι]εἶο ἀἰβροβϑιτ. Αοοράϊι οο]]δἴϊο Οοάϊςοϊ5 ϑίμαι οι. ἘσΙάϊ Ε. Ἡ. Ἡδη- 
561}, 5...Β. Τουι 111. 1864. ϑνο. δαζ πβογοσεο, 4]. 125. δά. 

Μονυτὰ Τϑείδιηθηΐατη ασαθοθ. Αοοεσάυῃϊ ρᾶγΆ] 16] 5. Θογρίυταρ ἰοςσϑ, 
ὨΘΟΠΟΣ γεῖυ5 Παρ ὉΪ]Οσασο ποίδίϊο οἴ Ἵδοηεθ Βυϑε. Ἐπίαϊς Οδγοΐυβ 11ογά, 
5.ΤΡΙΕ,, πεοῦοῃ ΕΡρίβοοριι5 Οχοῃϊθηβὶβ. 1863. 1ϑ8:ηο. οεἶοίδ, 35. 

“ΤΏ 588π|6 Οἡ ὙΠ ΌΠΡ ΡΆΡΘΙ, ΣΤ ἰαγρα τ ΔΥρΊΠ, 5118}} 410. εὐἰοίᾷ, 
1ος. 6“. 

ἹΝουυσῃ Ἰθεϊδιηθηΐυση ΟὙΔΘΟΘ Ἰυχία δσοταρ] ΝΠΠζδηυτη. 1868. 
Σταο. οὐοίδ, 22. 66. 

ΤῈ βδὴθ οἡ ὙΠῈΏρΡ ΡΑΡΕΙ, Ψ 1 Ιαγρα τηᾶγρίη, 51:14}} 4ἰἴο. εὐἱοϊὰ, 
62. 6ά. 

ΤῸ ον ἸΤοσίδιηθαΐ ἱῃπ ΟὙΘΘΕ δᾶ ἘΠ Β 115}, οἡ Ορροϑβὶϊε Ραβέ5, 
αὐδηρσοὰ δηὰ οἀὐϊεὰ Ὁγ Ε. (ατάνεϊ, Ὁ... 2 νοἱβ. 1837. ογσονγῃ ὅνο. οἱοιδ, ὅς. 



6 Οαέαίρρμε 97 Βδοοζξς 

ΝΝονὶ Τοδϊδιλθητὶ υθῖο Βυτίδοα ῬΕΣοχοιυΐίδηα, ἙΔιάϊ [ο05. ΝΥ Ὠϊΐο, 
ΤΡ. Το ΙΝ. 17)8-1802. 4ἴο. εἷοίδ, 1]. 8ς. 

ἸΝοντι Τοδίδιηθηζαση Οορίϊοθ, οαγα Ὁ. ΝΣ Κίη9. 1716. 4αἴο. εἰοζᾷ, 
1258. δα. 

Αρρεηάϊχ δὰ οἀϊ. Ν. Τ᾿ τσ. ε (οά. Μ5. ΑἸεχαηάγιπο ἃ (. Ὁ. οιϊὰς 
ἀεξορ. ϑυθ)οιαν (οὐϊοῖβ ναϊοδηὶ οΟ]]Δο. 1799. [0]. οἱοίδ, 21. 25. 

Ἐν δ βο]ογτα  οσθίο αοἰμίοβ, οὐτὰ [Ιηΐογργ. οἱ ἀππηοῖς. Ε. ΒΘ ΖΟΙΙΙ. 
Ἑάϊάϊι, εἰ ἄτασ. σον. ὑγβεγιϊϑὶς, Ἐ. γε, Α.Μ. 1759. 410. εἰοίδ, 125. δα. 

ὩΣδύθββδγοι : βἰνε Ηἰβίογία [ε8 ἢ 511 εχ ρ5818 Ενδηρ οἰ βίη ν τ Ὁ 8 
αρῖίε ἀϊβροβὶιὶ5 οοηίεςῖα. Ἐκ]. 1. ΝΏΪ 6. 1856. Σ2π|ο. οἱοίδ, 3ς. δά. 

σδθου Μυτεύοσίδιυβ. ΤὨδ φαη]οβὶ (αίδίοσυς οὗ ἴῃς Βοοκβ οὗ ἴδ6 
Νεν Τεκίδιηοςης. Ἐσι δὰ τὴ Νοῖες ἀπὰ ἃ Εδοβίταϊε οὗ (6 Μϑ. ἴῃ ἴῃς Αταθγοβίδῃ 
ΤΑῦγαΙΥ δὶ Μίϊαη, ΌὉγ 5. Ρ. Ττερεῖϊεβ, 11,1. 1868. 4ἴο. οἶοιδ, 1ος. δά. 

Τ6 Ἐνθ ΒΟΟΙΚΒ οὗ Νίδοοβθϑϑβ, ἴῃ ἘὨρ 5}, ἢ Νοίεθβ δηὰ ΠΙυβίτα- 
ἄοπβ ὈὉγΥ Ηδεητγ (οϊου, Ὁ .ΟΙ,.. 1822. 8ὅγο. εἶοιδ, τος. δά. 

ΤΠ ΟΥ̓ τ τΩ, ποὺ ἢγβὶ εὐὐϊοὰ ἔγοπι ἴῃς οτὶρίπαὶ Μαπυβοτίρι ἴῃ ἴΒς 
Βοάϊεοίδη ΤΡ γα (Απρίο-ϑαχοὴ δηὰ ἘΏρ] 15), Ὁγ ΕΒ. Μ. ΝΗῖε, Ὁ... 24, νοἱ]ς. 
1852. ὅνο. εἰοίδ, 1]. 15. 

Ἦτο ΗΘΌταἱσθΘ οἱ Ἰδιττϊοδθ, ἃ . Γἰρδιίοοί. ΑΔ με Σά μοη, ΌΥ 
ΒΕ. σαμάεὶ, Μ.Α. 4. νοΐβ. :85δ9. ϑνο. οἷοίδ. Ῥγίοο γοάμοοα ἤγοπι 2]. 25. (ὁ τὶ. τὶ. 

ἙἘΑΤΈΓΕΒΠ ΟΕ ΤῊΣ ΟΗΌΒΟΗ, δο. 

Οδίθηδθ ατδϑοοσυση Ῥβδίσυσῃ ἰῃ Νονυὰ Ταεβιατηθηίυ, ἘΜ Ϊ. Α. 
Οἴτγδηοσ, 5.ὁΤΙΡ. ἼΤοσι 111. 1828.-1844. ϑνο. εἷοίδ, 2]. 42. 

ΟἸϑυλθυτθ ΑἸΟχϑηαυηΐ ΟΡΘΓΣΒ, οχ τοοθηβίοηα Οὐ]. Ὠἱηἀογῆϊ!. Τοτωὶ 
ΙΝ. ϑνο. (27εἰ γεαάγ.) 

ΟΥσ  Ατοπίερίβοορι ΑἸοχδηάπηὶ ἰπ ΧΙ] Ῥσορδεῖαβ. Ἑδιάϊ Ρ. Ἐ. Ῥυβου, 
ΑΜ. Το 11. 1868. ὅνο. οἱοίδ, 21. 25. 

ΟνΥτἱ Ατοδιεριβοορὶ Αἰεχαηάγιηἱ Οογατηθηιδγ! ἰη [ποᾶὲ Ἐνδηρεϊπιτα 
δες 5 ρεῖβαης ϑγτδοε. Εἰ Μ55. δρυὰ Μυ5β. Βηϊδη. εὐϊάϊ: ΒΕ. Ῥαγῃβ ϑι θα, 
Α.Μ. 158. 4ἴο. εἱοιδ, τ]. 2:. 

ΤῊΘ ΒΆΙΏΘ, ἰγδηβίαϊοὰ ὈὉγ ΒΕ. Ῥάγῃα ϑ, Μ.Α. 2 νοΐβ. 1859. ὅνο. εἰοὰ, 
14. 

ἘΡΆγδϑιηὶ ϑυυΐ, Εαρυϊδε Ερίβοορι Ἐδδββεηὶ, Βαϊδεὶ, δϊοσσσησυβ, 
Ορετὰ ϑεϊεοῖαβ. Ἑ (οάά. ϑγτίαοῖὶς Μ55. ἴῃ Μύβξεο Βυϊίδηπηίοο εἰ ΒΡ) οἴδοοα 
Βοαϊ]εΐαπα αβϑεγναιΐς ρυτυβ δά [. 1. Ονεγθεοῖς. 1865. ὅνο. οἷοίδ, ιἷ. 15. 

Α Τ,αἴΐῃ ὑγδη 3) δἴίοη. οὗ ἰ(ῃ6 δῦονϑ, ΌὉγ ἴῃς βαηβ Ἑάϊίοσ. ᾿Ῥγεῤαγίηρ. 

ἘΞΟΒΘΌΪ, ῬΒΙΔΡὮΪ: Ἑοίορας Ῥυορῃείίοδθ. Ἐ, (ζοά. ΝΜ. πυῆς ῥησηυμ 
εὐϊάϊι Τ. ΟαϊΞξέοτά, 5.ἅΤΙΡ. 1842. ὅγο. οἷοί, τοι. δα. 

ἘΞΑΒΘΌΣΪ, ῬΘΙΔΡΕΣΙ Ἐνδηρο]οας Ῥγδοραγδοηϊβ Γὐρτὶ ΧΥ͂. Αἁ (οάά. 
Μ55. τεοεπϑοῖ Τὶ Οαἰκίοτα, 51.. Τομ ΙΝ, 1843. 8νο. εἱοίδ, τὶ. τοι. 
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ἘΞΒΘΌΣ: ῬαΙΩΡΕΪ Ἐνδηροϊίοδε ειηοηβίγα οηϊβ [τὶ Χ, Ἐδορηβυϊ 
Ύ. Οεαἰϑίοτὰ, 5.ΤΙΡ. Του Π. 1852. ὅνο. οἷοίν, 155. 

ἘΪΑΒΟΌΪΙ ῬΔΙΡΗΪ οοηίγὰ ΕΗἸοΓΟΟΪ σὰ οἱ Μαγοοι τη Γἰρ. Ἐδοθηβαῖ 
Τ. ΟαϊΞίοτα, 5.ΤΙΡ, 1852. ὅνο. οἱοίξ, 75. 

ἘΞΏΒΘΌΣΣ ῬΔΙΏΡὮΪ: Ηἰβιοσῖα Ἐδοϊεϑαϑίίοα. Ἐδιάϊ Ἐ. Βυτίοη, 5.ὧΤ.ΡΙΕ. 
1866. ϑὅνο. εἶοίδ, 8:. 6(.. 

ἘΠυΒΟΌΣἑ Ῥϑιρὶἱΐ ἩΗϊβιοτία Ἐοοϊοοἰδϑῆοα : Αηποίδοηθβ ΑΓ ΟΓΌΓ. 
Τοιιὶ ΠΠ. 1842. ὅνο. οἷοίδ, 175. 

ἘνδρΥϊ Ηἰβιοτία Ἐσοϊοςίαϑοα, οχσ γοοθηβίοης Η. Δ ]οϑιὶ. 1844. ὅὃνο. 
οἷοί, 45. 

Οτΐρϑυὶβ ῬΕΣΙΟΒοΟΡ τ τηθι8 : 5ἰνα οἵηηΐυτη Ηδογοϑίυι Ἐοίαυϊδῖο. ἙἘ 
Οοὐϊοε Ῥασϑῖπο σης Ρχσαυτα εὐ ϊ: Ετητηδηῖεὶ ΜΙ|1]1δσ. 1851. ὅνο. οἱοίδ, 1ος. 

Ῥαΐχυσα Δροβίο σοστση, 8. Ο]δσηθηι 5 Ετηδηὶ, 5. Ιρτιδε!, 5. ΘΙ ΞΌΠῸ, 
πες Βυρειβυηῖ. Ἐσδιάϊε Οὐ}. Τ]δοοῦςου, 5.ΤΙΡ.Ὲ. Τοπι 11. Σονγι Ἑάίδίον. 1863. 
γο. εἰοίδ, 1]. 1:. 

ἘοΙ]αυίθο βθοσαθ βοουηάϊ ἰογ ας 8δ θοῦ. Ἐδοσηϑυϊ Μ.]. ουί, 
5.ΤΙΡ. Τοῦ ΚΝ. διεορονά Ἑσίομ. τ846--ι848, ὅνο. οἷοίδ. Ῥγίοα γοάμοδαῖ οι 
2]. 115. ἐο 1]. 58. 

ϑουΐρίοσυση Ἐοοϊ δἰ δδύίοουυσα ΟΡρύβοια. Ἐδοεηβυὶϊ Μ. ]. Κουίῃ, 
5.ΤΙΡ. Τομὶ Π. Τϑίιγὰ Ἑαϊηον. 1858. ὅνο. οἷοι». Ῥγίοα νεώμεθα ἡγῸηι 1]. [ο τος. 

ϑοογδὶΐβ ϑοδοϊδϑι οὶ Ηἰβιοστία Ἐδοοϊοϑἰαϑίῖοα. ὅσ. εἱ 11. Ἑάϊάϊ Ε. 
Ἡ55ΟΥ, 5.1.Β. Τοιιὶ ΠΙ. 1853. ϑνο. εἶοιδ. Ῥγίρε γεώμοαα ἥγονι τ. 112. 6αἷ. 10 1].1ς. 

Βοξοσζωθυιὶ Ηϊβιοσία Εἰς ϑίαϑοα, Ἑδιάϊ Ε. Ηυβθου, 5.ὁ, Β. Τοιὶ ΠΠ]. 
1859. ὅγο. εἶοίδ. Ῥγίοο γεάμορα ἤγοπι τ]. ὅς. 6. ο τὶ. τε. 

ἘΒοοάογοίἑ Ἐρσοϊοϑίαϑιίίοας Ηἰϑίοσίδε Γἰὐτὶ ἡ. Ἐδοορηβυὶϊὶ Τ. Οαἰθίοτά, 
ΊΈΡ, 1854. ὅνο. εἶοιίδ, γε. δά. 

πῃοοαογοίἑ Οταρολσιὰ Αβοοϊοηυση (συταῦο. Αἀ (οάύϊοο5 Μ95. τοὸ- 
οεηϑαϊ Τὶ, Οαἰκίοσά, 5.ὙΡ. 1839. ὅνο. εἶοιδ, γε. 6ά. 

ον ης (]. 6.) Νοῦδα . ϑοπρίοτσυπη 55. Ῥαΐγυμα αἱϊοσυπιαις νεῖ. 
Ἑροοΐεθ. Μου. αιδα ἴῃ (ο]]εοϊουἶδυ5 Απεοἀοίοτατη Ῥοϑί δῆμπῦπι ΟὨ τσὶ μροσ. 
ἴῃ ἰυσοπιὶ οὐ 5 σοη πες. 1830. ὅνο. εἰοίδ, 45. δά. 

ἘἙΘΟΙΕΒΙΑΒΤΊΟΑΙ, ΗΙΒΊΤΟΒΥ, ΒΙΟΘΟΒΑΡΗΥ, ὅσο. 

Βαθᾶδθ Ηϊβίοσία Ἐϊοοϊοβίαδίίοα. Ἑαϊϊεὰ, νὰ ἘΠρ 5 Νοίθϑ, ὉΥ 
δλθὰν Ὁ Ἡ. Μοβεγ, ΜΑΑ., Εεϊϊον οἵ Ὁ. (. 6,, Οχίογτά. :8όρ. Ἤοτονπὶ ὅγο. εἱοίδ, 
1ος. 6«. 

ΒίπαμδνΒ Απᾶαυ τε οἵ ἴἢ6 ΟὨγίϑβθδηῃ Οδυγοῦ, δηὰ οἴμοσ ͵οσβ. 
10 τοΪΐβΒ. 1855. ὅνο. εἶοίδ. ῬῬγίοθ γούμοσα 77οηι κἷ. 5ε. 0 4]. 3:. 

Βυσηοῖβ Ηϊβίοσν οὗ [89 ΒΘίοστηδίίοη οἵ ἴῃς Ομυγοῦ οὗ Ἑπρἰαηά. 
Α πεῖν Ἐὐίοπ. ΟΔΥοΌΠΥ τενϊϑοά, δπὰ [86 Ἐεοογὰβ οοδϊθὰ τὰ ἰῃς οτρίηα]ς, 
»" Ν. Ῥοοοοῖ, Μ.Α. τὰ ὁ Ῥυείδος Ὁγ ἴ!ς Ἑδίϊοσ. 1 νοΐβ. 1865. ὅνο. εἰοίδ, 

. 453. 

Βυγυηϑθϑὺ 11 οἵ ὅὃιγ ΝΜ. Ηδ]ς, δηὰ Ἐδ|}᾿5 Γ{6 οὗ τ. Ηδτησηοη ἁἅ. 1856. 
5108}} ϑνο. εἶοίδ. Ῥγίὶοο γεσνοραῖ ἤοπι 55. ἰο 1ς. δά. 
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Οαγάνν91}8 ἔτππο ΒΟΟΙΚΒ οὗ Οοϊσηου ῬΣΈΨΟΣ, 58εἰ ἰογί) ὉΥ Δα ΠΟΥ 
ἴῃ ἴδε Ἐείρη οὗ Κίηρ Εάπετὰ ΥἹ, οοπιρατοὰ υὺὰῖϊὰ ἐδοῦ οἴδεσ. 72ιγα Ἐσέδοι. 
1842. ὅνο. εἷοίδ, 75. 

σεαγᾶν 91} Ὁοσυτθ αν ΑΠΠΔ818 οὗ ἴ6 ἘΒείοπηρα (ΟΠἢυτοῦ οὗ 
Ἑπρίαπὰᾷ ; Ὀεΐηρ 4 (οἹδοϊίοη οὗ Ιηϊυποίίζοηβ, Ὠδοϊαταουβ, Οτάοτς, Ασεςΐος οὗ 
Τπηθΐτγ, ἃς. τοῦτ 1546 ἴο 1716. 2 γοἶβΞ. 1843. ὅνο. οἱοίδ, 18ς. 

Οσεγάνθ}} 8 Ηϊδύοσυ οὗ ΟΠ ΓΘ ΟΘΒ. ΟἹ ἴδε ΒΟΟΚ οὗ (οπιπηοῦ ῬΊΑΥΟΣ 
ἔγοσα 1551 ἰο τόρο. Ζ72ίιγαὰ Ἑσϊδοκ. 1849. ὅ8νο. οἷοί, 5. 6. 

Οογάν9}18 ϑυποᾶδι δ. Α Ο(ο]δοῦοῃ οὗ Ατῇοοβ οὗ Ἐοὶρίοη, Οδηοῃς, 
δηὰ Ῥτοοδεάϊηρς οὗ ζοπγυοοδλίίοῃ ἰῃ ἴπε Ῥγονυΐπος οὗ δ} ςοΓΌΌΣΥ, ἴτοσα 1547 ἴο 
1717). 2. γοἶΐβ. 1842. ὅνο. εἰοίδ, 195. 

Οουμποὶα βηα Ἐοο] δ δϑίοδὶ Ὁοσουσαθεΐδβ γοϊαιίηρ ἴοὸ Οτοαὶ Βπίαϊῃ 
διὰ ᾿τεϊδληά, Ἑάιοὰ, δἴοσ ϑρείπιδαη δῃὰ ΥΙΚίης, Ὁγ Α. ἮΝ. Ἡδάάδη, Β.Ὁ., διὰ 
ΝΗ ΐατα ϑα5, ΜΑΑ., Ἀερίυς Ρτγοίεβϑθου οὗ ΜοάἌοσῃ Ηϊϑξίοσυ, Οχίοσδ. Μοὶ. 1. 
18ύόφ. Μαεάϊυμι ὅνο. εἴοιδ, 1]. 12. 

ἘΟΥΤΑΏΪΑΤΙΘΒ ΟΥἩ ἘΑΙΤΏ 5εὲ ἰοσίἢ ὈγΥ (πε Κίηρ5. Αὐἰδμοῦν ἀυτπηρ (Ὡς 
Ἐείχζῃ οὗ Ηδωιγ ΝἾΠ. 1856. ὅνο. εἱοίδ, 72. 

ἘῸ11ΘΥ᾽ ΒΒ ΟἸΌΣΥΟΙ ΗΠ βίον οἱ Βιυιίαίη. Ἑάϊεὰ Ὀγ ]. 5. Βγενεγ, Μ.Α. 
6 νοΐβ. 1845. ὅνο. οἱοίδ, 1]. 105. 

αἰοϑουΒ βυηοᾶυβ Απρ]ίοαθα. Ἑάιιοὰ Ὀγ Ε. Οαγάνοὶ, ἢ.Ὁ. 1854. 
ϑνο. οἷοιξ, ὅς. 

ΗΒ ΒΒ Ηΐβθ οὔ 1069 ῬΒρ8]Ὶ ῬΟΘΣ ἱταοθὰ ἰὴ ἰἧγεα ἴωμοΐυγοβ. 
ϑεοοπα Ἑάδίδοπ. 1863. ἴοσαρ. ϑ8νο. εἱοίδ, 4. 6(. 

Τηϑὶῦβ Οτίαίθθθ Δηρβὶσδηδθ (ἢ οοηϊπυδίοη οἵ ΕΠ ηρῆδςςοῦ). 
Ἑλιιεά ὃγ |. Οσειβηθ5, Μ.Α. 3 νοῖΐβ. 1855. ὅνο. οἷοίδ. Ῥσίοο γοαμοεά ἤγονε 
1}. 114. 6αἷ, ἐο 188. 

ΦΟΒΏ, ΒΙΒΠοΟΡ οὕ Ἐρῆϑδθσιιβθ.0. Τῆς ΤὨϊγὰ Ῥατὶ οἵ 8 Ἐσοϊδϑίαςεὶς δὶ 
ΤΟΥΣ, [{8 ϑυτίδας.7]Ἱ ΝῸν ἤτβὶ οἀϊϊδὰ Ὀγ ΝΥ] ἶατὰ Ουτείου, Μ.Α. 1853. ,αεἴο. 
οἷοίδ, τὶ. 125. 

ΤῺΘ 881.6, ἰγαῃϑ]αϊεὰ ὈὉγ ΕΗ. Ῥαγπα ϑυίῃ, Μ.Α. 186ο. ϑνο. εἰοίά, τος. 

ἘπΐρσηνΒ Γἰΐς οἵ θεδη (οϊεῖ, 1823. ϑὅνο. εἰοίλ, 75. 6. 

1.6 ΝονϑΒ ἘΔ δΓὶ ἘροΙοϑίδθ Απρ]οαηαθ. Οὐγγεοϊαῖ απα σοηίμμεα γον 
1715 0 1853 ὉΥ Τ. Ὠυδυς Ηαγαάγ. 3 νοΐβ. 1854. ὅνο. οἷοί. Ῥνίοε γεύμοοά ἥγοιπ 
κἷ. 179. δά. το τὶ. 15. 

ΝΟΘΙΙ (4.) Οεδύθοβίβιηυβ βῖνα ὑγίτηα ἰηϑιϊυϊο ἀἰβοὶρ παχὰς Ῥιοῖδιβ 
ΓΟ γϑιίαηδς 1δἰίης εἐχρὶϊοαία. Ἐδιο ον οὐγα Οὐ]. Ἰαοοῦδου, Α.Μ. 184. 
δ8γο. εἰοίδν, 55. 64. 

Ῥγίάθδαχ᾽  Οοηηεξοοη οὗ ϑαοτεὰ δηά Ῥγοΐδης Ηϊβίουγ. 2 νοΐβ. 851. 
δϑνο. εἷοίδ, 1το5. 

ῬΣΪΤΆΘΣΒ ρῥυΐ ἑοτἢ ἴῃ ἴῃς Ἐεῖρτι οὗ Ησφητγ ΝΙΠ. 1848. ὅνο. εὐἰοίλ, δ5ς. 

Ἑλοξογτηθίλο Τύϑρτη ἘΟΟΙ δι δϑύϊοασαση. Τῆς Ἐείοστηδίουῃ οὗ Εδοϊο- 
βἰαβιὶςδὶ Γαννϑ, 85 δἰϊεπηρίδα ἱπ (ἢ6 τεῖρτῃι5 οὗ Ἡδηγ ΝΙἼΙΠ, Ἑάσνατά ΥἹ, δπδὰ 
ΕἸίζαβεῖ. Ἑάϊιοὰ "γ Ε. σατάνεϊϊ, ἢ... 1850. 8νο. οἷοιδ, ὅς. δά. 

ΒαΐτΙΘν 5 (Ὑ. ΜΝ.) ϑοὴς Αοοουπὶ οἵ ἰῃς Ομυσοῦ ἱπ ἴῃς Αροϑίοϊις 
Αρο. 1857. ἴσαρ. ὅνο. οἱοίδ, 35. 64. 

Βμυοκίοσα Β ϑαοτεά δηά Ῥιοίδης Η!Ἰβίοσγ οοπῃθοίδἃ (Ἰη οοηεπυδῆήοῃ 
οὗ Ῥυηϊάδδιυχ). 2 νοΐβ. 1848. ὅνο. οἱοίδ, τοι. 
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Β] Π  ρδοοῦθ Οτἰκίυοθ ΒΥ ϑηπΐοοθ, στὰ [,1ογ4᾽58 Ηἰβιοσοαὶ Αοοουηῖ 
οὗ Οδυτοῖ Οονεχτητιεοῖ. Ἐρίϊοὰ Ὁγ Τ. Ῥ. Ῥαμπη, Μ.Α. 2 νοΐβ. 1842. 8νο. 
εἷοίδ. Ῥχίοο γεάμορα ἤγῸὶ 132. [0 108. 

Βίσυρϑϑθ  ΟΥΕΒ Οὐσορ]ϑίθ, ἢ ἃ αεηογαὶ ἱπᾶάθχ. 27 νοΪἷβ. 1821-- 
1843. ὅνο. οἱοίδ, γ]. 13ε. 6. ϑοϊὰ ϑερασδίεϊυ δ5 ἔο]10 8 :-- 

Μοιλοσγία]β οὗ ΟΥδησοσ. 2 νοΐβ8. 1840. 8νο. εἰοϊδ, 115. 

Τλἴε οἵ ῬΑΓΚεΙ. 3. νοἱβ. 1828. ϑνο. οὐοίδ, τ6ς. 64. 

Τὰϊς οὗ Οτίπάαὶ, 18λ:. ὅνο. εἰοίά, 55. 64. 
1 ἴς οὗ ΝΥΝ ἢ. 43. νοἱ]β. 1822. ὅνο. εἰοίά, τός. 6. 

ΤΑ οἵ Αγίτηοσ. 820. ϑὅνο. εὐἰοίζδ, 55. 64. 
Τὰς οἵ Ομθκθ. 182:. ϑνο. εἰοίᾷ, 55. 66. 
1ηἴς6 οἵ ϑιηϊϊῃ. 1820. ὅνο. εἰοζά, 55. δώ. 

Ἐοϊοβἰαβιοαὶ Μοτηογία]8. 6 νοἱβ. 1822. ὅνο. εἰοίδ, ιἢ. 13-. 
ΑΏ4]9 οὗ ἴπε Εαίοστταδοη. 1. νοἱβ. 1824. ϑνο. οἰοίά, 21. 4.5. 6. 

Οϑῦογαὶ ᾿πᾶθχ. 2 νοἱΐβ. 1828. ὅνο. εἰοίδ, 115. 

Βιυ Ὁ 6᾽ 8 (Μ Βοκίδβίσσα ϑασπια Απρ᾽οδηυσω. Αἢ αἰϊεσωρῖ ἴο Ἔχ ὶϊ 
1} οστῖδε οὗ Ἐρίϑοοραὶϊ ϑιιοςεββίοι ἰῃ Επρίδη. 1858. 51η4}} 41ο. εἱοίδ, 8ε. 6. 

ΒυΠοσΘ Οομίοβείοηυσα δὺῦ ἰοαριβ Ἐκδίοιτηδλη δε Ἐροϊεϑίδο οαἀὐϊγυτῃ. 
ΒΟ Ποἰπηίοτ Οαἰεοδίεταυ5 Ἡ οἱ εἰ Ροσρθηςὶς εἰ Οαμοῦςβ ϑγηοαὶ ᾿οσασγεοδίδωδθ. 
1827. ὅνο. οἷοίδ, 8ε. 

ὝΕΙ05 8 1νε8 οἵ οηπο, οϊΐΐζοῃ, ΗἩοοΚοτσ, δο. 1824. 8ὅνο. εὐοϊᾷ, 
6ς. 6. 

ἘΝΟΙΙΒῈ ΤΗΞΟΙΟΟΘΟΥ. 

Βονοσί θ᾽ β Ὠϊβοουτβα ὕροὴ ἴῃς ΧΧΧΙΧ Ατὶοϊεβ. Ζ72ε 7} γα εορεῤ[είς 
ἘσΙδον. 1847. ὅνο. εἷοίδ, 85. 

Βίθουι οἡ ἴῃς Ῥετρεῖυδὶ (σονεσωσηεηὶ οὗ ΟὮγϑι᾽ 85 Ομύυσοῦ, ἢ ἃ Βίο- 
δταρῖοδὶ Νοῦος Ὀγ Ε. Ἐήεῃ, Μ.Α. 1842. ὅνο. οἱοίδ, 42. 

ΒΙΡΟΟΘΕ ΒΟΥΪς Ι,δοΐυχε8 οἡ ἴῃ6 Αςἰβ οὗ [δες Αροβίίεβ. 1840. ὅνο. εἰ, 
95. δα. 

Βυ}1}8 Ὅ ΟΣΚΒ, υἱι Νεϊβοηβ 1. ΒΥ Ἐ. Βυποη, Ὁ... 44, μειῦ 
Ἑάίδοπ. ι846. 8 γο]5. ϑνο. εἷοίδ, “ἷ. 95. 

ΒυΣτιθί Β Ἐσροβίτου οἵ ἰῃς ΧΧΧΙΧ Ἀγῦςὶθ8. ι846. ϑὃνο. εὐοζᾷ, 5. 

Βυσίοι Β (Εὐνατὰ) Τεβαμπιοηϊθβ οὐ ἴῃ6 Απίο- Νίοθης Ἐδίμοσθ ἴο (6 
λυ οὗ (σι. ϑοοομπα ἙἘσίέοπ. 1829. 8γνο. οἱοίδ, Ἶ-:. 

Βυτίου Β (ἀναγ) Ταεβιποηΐθβ οὗ ἴῃ6 Απίε- Νίοθμθ Ἐδίμοιβ ἴο ἴδ6 
τνλαν οὗ ἰἢς ΤΙΣ δηὰ οὗ ἴὰς ΟΥΥΣΏΣΥ οὗ ἴδ6 ΗΟΙΥ Ομοβί. 1831. ὅνο. οἱοίδ, 
32. δά. 

θ᾿ ε ὍΟΣΚΒ, τῇ δὴ ἰπᾶθχ το [6 Αῃδοργ. ΔἍἪ νοΐβ8. 1849. ϑ8νο. 
, 118. 

ΒΌΏ ΘΓ 8 Απϑίοῦν οὗ Βο] ἰχίο. 1833. 1210. εἰοίᾷ, 25. 64. 

ΘΒΟΠΟΊΟΣΡ Οπᾶοαὶ Ηἰβίοσυ οὗ ἴθ 1ἴ οὗ αν. 1853. ϑὅνο. οὐοζᾷ, 

ΟἿΣΙ συνοσ 8 ὔΟΤΕΒ. 3 νοΐβ. 1828. ὅνο. εἰρζά, τὸς τς. 6. 



ΙΟ ᾿ (Οαέαίορμε ΟΣ βοοῖξς 

ΟἹΟΥ αν ταδὴ ΒΒ Τηδίσιιοῖοῦ. “δι χὰ Κάπου. τ855. ϑνο. εἰοίλ, ός. 66. 

ΘΟ ΟΣ Β (οιηρδηίοῃ ἴο ἴδ6 Τερΐε ; ΟΥΓ ἃ Ηδεῖρ ἰο Ἰ)ενοὔοῃ ἴῃ ἰῃς υ56 
οὗ ἴὰᾷς Οοτησηοι Ῥγαγοσ. ἢ γοἶΐβ. 1841. ὅνο. οἱοιίδ, 11. τς. δά. 

ΟΥ̓ΔΏΣΩΘΣ Β ΟΣ Κα. (οἰ δοιϊεά δηά ατγαηρεά Ὀγ Η. εκγηβ, ΝΜ Α., Ε ον 
οὗ Οὐεὶ (οἱ εσε. 4 νοΐβ. 1834. ὅνο. εἱοίδ, 1. 1ος. 

ἙποΙνίϊου ΤΘοϊοκσίουσῃ Απι- οι δηυτη. 

ο]. 1. Τ7εγε ΤΑΥ]οτ᾿ 5 Ὀἰβϑυδλεῖνε ἥοσι ῬΟΡΕΙΥ, δῃὰ Ὑσεδῦξε οὐ (ἃς Ἀραϊ 
Ῥγδϑοῶοθ. 1852. ὅνο. εἶοίδ, 

οὶ. 11. Βαῖτονν οὐ ἴδε δρριωικον οὗ ἴδε Ῥορε, τῖϊὰ πἷς Ὠβοοῦσοε οἱ ἴδια 
Ὁπειυ οὗ ἴὰς Ομυσοῦ. 1852. ὅνο. οἷοί, 74. δὰ. 

γοϊ. 1Π|. Ττδοῖβ ξεϊδοϊοὰ ἕγομι ήαἶκα, Ῥαϊσιοῖς, Θ]]Ἰπρῆδει, ΟἸδρεί!, ἀπὰ οἴδοτξ. 
1837. ὅνο. οἱοίδ, 115. 

[56118] ῬΑΓΑΡΏΓαΘΘ δηὰ Απηοίδοῃβ οὐ ἴῃς Ἐρίβι1ε5 οὗ 5. Ῥαὺὶ. 1852. 
8νο. οἷοί, 72. 

ασόδυν 91} 8 Ἐδυτηοπὶθ Ἐνδηβοοα. Ζὰ άϊηοη. τ856. δὅνο. εἰοίᾷ, 
95. 64. 

ΘΥθβτν91}}8 ῬΓΟΪΘΟΣΏΘΣδ, δὰ Ἡδπηοηίδτη Ἐνδηρο]οδ. 1840. ϑὅνο. 
εἶοιν, ος. 64. 

ὉΥθαυνΘΙ1 8 Ὁββοσίδιουϑ οὐ [16 ῬΠΠΟΐρ]68 δηᾶ Αἰτδηρειηθηὶ οὗ ἃ 
ἩδοΣΥ οὗ ἴὰς (σοβρεῖβ. 5 τοἶΐβ. 1827. ὅγο. οἱοίδ, 31]. 3:. 

Η1}8 (ΒΡ.) οσκβ. 4 παὸὺ Σά δίομ, ὉῪ ῬὮΠ ᾿Υγμΐεσ, Ὁ... το νοΐβ. 
1863. ὅνο. εἶοιδ. Ῥνίοε γοάμοορῦ ὕγοηι 5]. δε. ἰοὸ 4]. 32. 

ΓΑΙ μα Β ῬΑΣΥΆΡΏΤΘΒΘ δηα Απηοίδουβ οὐ ἰδς Νὰ Τοβιδιηθηῖ. 
4 γοΪ]5. 1845. ὅνο. οἷοίδ. Ῥγίοθ γοάμοριὶ ἿἹῸΗΣ τ]. 1τος. 10 τὶ. 

ἘΓδΙ τη ΟΣ"  Β ῬΒΓΒΡΏΓΡΒΒΘ ΟἹ ἰῃῆε ΒΟΟΚ οὗ βα]π)8. 2 νοἶΐβ. 1850. ὅνο. 
᾿ς ρἷοίδ. ῬΡγίοο γαμοοα ὕγοπι τἰ. 12. 10 1οι. 

ἩΘυΣΕον 8 (ο]]εοοῃ οὗ Οτοράβ. 1858. ϑνο. εἰσίᾷ, 6ς. 64. 

ἩΓΟΙΑΣ 68 ἀρροϊηϊοὰ ἴο Ὀς τεδὰ ἴῃ Οδυσομοβ. Ἑάαϊίοὰ Ὁγ 1. σπεῃ5, 
ΜΑΑ. 1860. ὅνο. οἷοίδ. ῬΥίοα γεάμοει ΚΧῸπὶ 108. 6α(. ἰο Ἴς. δά. 

ἩοΟϊοΣΒ ὍΟΣΚΒ, υἱῷἢ ἢϊ5 Τ1|6 Ὁ δ αΐοῃ, ἀσγδηρϑαᾶ Ὁγ ]οΐη Κοῦϊε, 
ΜΑ. ΖΦ Ἑάϊδον. τ865. 3 νο]5. ὅνο. οἱοίδ, τ]. 115. 64. 

ἩΓΟΚΟΥ Β ἽΟΙΚΒ ; πε ἰεχὶ 48 διταηρεᾶ ὈΥ Τοῦ Κεῦ]ο, Μ.Α. Δ νοΐβ. 
18όρ. ὅνο. εἱοίδ, 11ε. 

ἘΓΟΟΡΘΓΒ (ΒΡ. ὅϑοσρθ)  ΟΣΚΒ. 2 νοἱβ. :855. ϑὅνο. εἰοζᾷ, 8:5. 

ΦϑΟΚΒου ΒΒ (Ὁ Σ. ΤΟΣ 88)  ΟΣΕΒ. 12 νο]β. 1844. ὅνο. εὐοζά, 4}. 6ς. 

Φονθ 18 ΟΙΚθ. ΑΔ, μεὸ Κάϊπορ ὉΥ Ἀ. ὙὟ. 766. Ὁ... 8 .νοϊβ. 1847. 
; ὅϑνο. οἷοί. Ῥγίοθ γεαμοοα ᾿»πι 2]. 10... 0 1], 105. 

Ῥαίσοκ᾽᾿ ΒΒ ΤὨΘοϊορίοαὶ ΟΣΕΘ. 9. νοὶβ. 1859. ὅνο. εἰοζά. Ῥγξοε 
γεάμοοαῖ ὕγοηι 3]. 145. 64. ἰο τὶ. τς. 

ῬΘΑΡΒΟΙ 8 Ἐχροβίἤοῃ οὗ ἴῃς (ιεεὰ. Ἐδνβεὰ δηά οοιτεοιϊεὰ ὉΥ ἘΣ 
Βυτίου, Ὁ.Ὁ. ΖΦ Ἑασϊοκ. 1864. ὅνο. εἶοίδ, τος. δά. 

ῬΘΘΓΒΟΩ Β Μίηοῦ ΤἼὨθοϊορίολὶ οσκβ. Νον ἢγϑί οο]]εοἰεά, τ] ἃ Μετιοῖτν 
οὗ ἴῃς Αὐἴδοτ, Νοῖεβ, απὰ Ἱπᾶάοχ, Ὁ Ἑάναγὰ Ὁβυσγίου, Μ. Ἁ. 4 γοἶΐβ. 1844. 
ϑνο. εἶοίδ. Ῥγίεθ γοσμορα 7γοηι 142. ἴο 105. 
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Βδ: θυ βου Ὅ οΟΣΚα. Ἑαϊτεὰ Ὁγ ὟΝ. ]Δοοῦβου, Ὠ.Ὁ. 6 νοϊβΒ. 1854. ὅνο, 
οἷοίδ. Ῥτίοα γοάμορα ἤπι τ]. 1058. 0 τ]. 10ς. 

ϑουϊῃ ΒΒ Βθσσθοθ. 5 νοὶϊβι 1842. ϑὅνο. εὐἰοίδ. Ῥγίοε γεάμωα ͵οηι 
42]. 1τοἊ. δά. ἴο 1]. 1Τος. 

ΒΙΒΠΒΠΟΡΘ᾽᾿Β Ῥαγαρῆγαβα δῃηὰ (οϊητηεηΐ ὑροη ἴδε ἘΡρίβιϊεβ. δῃὰ Οοβρεῖβ. 
ΑΙ πεῖν Εαίδίοπ. 2 νοἶΐβ. 1851. ὅνο. οἷοί. Ῥγίοο γεάμορα ἡ), 182. ἰ0 105. 

ΒΌΠΠ σῆοοι β ΟΥἰκχίμθ8 βϑοσθθ. 2 νοΪβ. 183}. ὅνο. εἰρίλ, 95. 

ΒΕ σῆοοῦβ Ἐδίίομδλὶ Ασοουηὶ οὗ [ῃ6 Οτουπάβ οἵ Ρτοϊεβίδηι ΘΙ ρΊοα ; 
Ῥεΐπρ ἃ νἱηάϊοδίίοη οὗ ΑΡρ. 1.δυά᾽5 Βεϊδίίοῃ οὗ ἃ (οπίδς.πος, ἄς. 2 νοΐβ. 1844. 
ὅὃνο. εἶοίδ, τος. 

7118 Ηἰβίοιγ οἵ [ηΐδηὶ Βαρίίβεη, νι (4168 ἈΘβδοῦοηβ, δηὰ ὟΝ 4115 
Ὠείεμβος. ἍἉ4 πεῖν Ἑαϊδίοη, Ὁ Ηδοτυ Οοίζοη, Ὁ .Ο,. 2 νοὶβ. 1862. ϑνο. οἱοίδ, 
τὶ]. 1ὲ. 

Ὑναἰουϊδη απ ὙΠ ΟΥΚΘ, στ Τἰῖ6, Ὁγ ΒΡ. ὕαη Μιϊάθεσι. ΑἹ μεῖῦ αδποη, 
στ οορίουβ ᾿πᾶάσχοβ5. 6 νοΐβ. 1857. ὅνο. εἰοίδ, 2Ϊ. 115. 

Ὁ αἰονϊδη 8 Εονίον οἵ ἴῃς Ὠοοίπῃο οὗ (ῃς Ἐποδαγϑί, ν ἢ ἃ Ῥτγείδος ὈΥ 
(δε Ῥγεβειΐ Βίϑβορ οὗ 1οπᾶάοῃ. 1868. οσοντι ὅνο. οἱοίδ, ός. δά. 

ὙΒΟΒΕνΒ ΠΙυβίγαὔοη οἵ (6 ΒοοΚ οὗ (οζησαου Ῥσγδγεσ. 4 μευ Κα Πο᾽. 
1846. ϑνο. οἷοί, 55. 

ὝΥΟΙΣΣ ϑεπθοῃβ δηᾶ ϑείδοὶ ἘΠρ] 8 ὍΟΓΚΒ. ΒΥ Τ. Ατγῃοὶά, Μ.Α. 
κι δε Ῥγεςς. 

ΟΣ. Ὑπαίοριβ. Νον ἔγβίὶ εἀϊϊεὰ, Βγ Οοιίδιαγάυβ 1,βοΏ ]οσ, 1869. 
ϑνο. εἶοίδ. 145. 

ὝΥΟΙΣ Α Οαϊαϊορσυε οἵ ἴδε Οτὶρίηαὶ  οὐκβ οὗ ]οδη ΝΥ γο  , ᾿γ Υ. Υ. 
Θδίσίεγ, Ὁ... 18όρ. 8νο. εἱοίδ, 32. 64. 

ἘΝΟΙΩΒῈ ἨΙΒΤΌΟΒΙΟΑΙ, ΑΝῸ ὉΘΟΟΜΕΈΝΤΑΒΥ ΜΟΒΚΗ. 

το οὗ [89 βαιχοι ΟἜ ΣΟΙ 0198 Ῥ8.8116], ψ ἢ ΘΟρΡ᾽ οί Εχίσγαςοίβ 
ἔγτοσα ἴδ Οἰδοῖβ. Ἑάδιϊοὰ, στὰ [πἰτοἀποίΐοη, Νοῖοβ, αμὰ 4 (]οββασίδὶ ᾿πάσχ, ὉῪ 
7. Εατὶο, Μ.Α. 1:8όβ. ὅνο. οἱοίδ, τός. 

Νίδρτια Οδτίδ, ἃ οαγοῖ Εορηηῖ. Ἑάϊιοὰ Ὁγ ὟΝ. δίυ08, Μ.Α., Κερίυβ 
Ῥγοΐεβθοσ οὗ Μοάογῃ Ηἰϑξίουυ. 1.868. 4ἴο. εἰὐλοδεοα, 18. 

Βγτιτΐου, ἃ Ττεδῦβα ὈΡροὴ [ῃ6 (οτησηοῃ [Ὧν οὗ Ἐπρ]Δηα, οοτηροβεα ὉῪ 
οσγάεσ οἵ Κίορ Ἑάνασά 1. ΤδῈ ΕσθθοΒ Τοχὶ σατο] σονϑοᾶ, 1 δη ἘΔ ρ] 5} 
Ὑτδιηϑϊδιίίου, Ἰπἰγοἀιοίοῃ, δὰ ΝοῖἊβς, ὉῪ Ε. Μ. Νίοδοϊβ, Μ.Α. 2 νοἶΐβ. 1:ϑόβ. 
ΤΟΥ̓Ά] ὅγο. εἰοίδ, 11. τ6:. 

ΒεστιοῦΒ Ηἰβίουυ οἵ Ηἰβ Οὐὑπ Τίτης, ἢ [ῃ6 ΞΒΌΡΡΓεββοα Ῥαββαρεβ δηά 
Νοῖεβ. 6 νοΐβ. 1823. ὅνο. οἵοίδ, χἷ. 10ς. 

ΒΌΣΩΘΙΕ Ηϊβίοιγυ οἵ 4π|ε8 ΠῚ, στ δἀάϊομαὶ! Νοῖεβ. :8ς2. ὅνο. εἰοίᾷ, 
9-. δὰ. 

ΒΌΓΣΗΘΙ ΒΒ [νε8 οὗ [1268 δῃᾶ Ὑ]Π1Δπὶ Ὀυκο5 οἵ Ἡλι] οη. 1852. ὅνο. 
εἷοίδ, γε. 64. 

Οδσίθ᾽Β [1{6 οὗ Ϊαπλθβ υκε οὗ Οπῃομὰ. Α μευ ἰδιηον, σατο] οοπ- 
Το. αὶ (᾿ς οτἱρίηαὶ ΜΘΘ. 6 νοΐβ. 1851. ὅνο. εἷοίδ. Ῥγίοα γεάμοφαῖ ὕγοηι αἱ. ὅς, 
ἴο τὶ. 54. 



 ν: ΠΝ . «ὦ ἃ, " απ." 

1 Οαξαέορμε 97, Βοοῖς 

Οεδδαυδουὶ ἘΡμϑιλοσί 98, οὐπὶ ργδοίδιίοης εἰ ποι8 [. Ἀπιββεῖ, 5.Τ.Ρ. 
Τοαι 1. 1820. ὅνο. εἰοίδ, 152. 

ΟἸαγοιᾶοη κ (Εὐν. Ἐληὶ] οὗ Ηἱἰβίοιυ οὗ [6 ἘἈδΌΕΙΠοη ἀπα Οἷν]] γαῖα 
ἰῃ Ἑηρίαυἃ. Τὸ ψΒὶοδ ἂσὲ Ξυδ)οϊμοὰ ἰδ. Νοῖες οὗ Βίβῃορ ϑηαιναγίοη. 7 τοῖΐβ. 
1840. ταράϊυτο ὅνο. εἰοίδ, 2]. 10. 

ΟἸδυθι θυ (Εἀν. Ἐλιὶ οὗ Ηἰβίοιγ οἵ ἴῆς ἘδΌΕΙΠοη δηὰ (ἰν] Αγ ἴῃ 
Ἐπρὶδαπᾶ. 7 νοἶβ. 1839. 1ἵϑιηο. οἷοί, 1. 12. 

ΟΙἸαυθη ον β (Εν. Ἐδιὶ οὗ Ηἰβίοσυ οὗ Ὡς Κοθο Που δα (ἱν] Ὁ Ασβ ἴῃ 
Ἰαηὰ. ΑἸΞο Ηἰ5 1276, υυττἴδη Ὁγ Ηἰπϑοῖς, ᾿ὼ τ Βίοδ ἰ5 ἱποϊυάοά ἃ (οπτπυδίοη 

οὗ Ὠἰς ἩΪϊϑΞἴοΙΥ οὗ ἰς αταπὰ Κορεϊϊίου. ΜΝ οορίουΞ [πάεχοβ. [1᾿ οἷς νοΐπηιο, 
ΤΟΥ͂Δ] ὅνο. 1842. εἰοίδ, 1]. 22. 

ΟἸαγουομπ (Εἀν. Εατὶ οὔ [|6, ἰποϊυάδΐϊηρ 4 (οημθηυδίοι οἵ δὶς 
Ἡϊξίουγ. 2 νοΐβ. 1867. πιδάϊυτα ϑνο. οἱοίδ, 1]. 2ε. 

ΟἸδσονου ΒΒ (Εν. Ἐλδηὶ οὗ Ἐπ δηδ Οοπεηυδιίίοη οὗ δἰ8β ἘΠ5ίΟΙΤ. 
ἃ νοἶΐβ. 1827. ϑὅνο. εἶοίδ, τός. 64. 

ἘΕΘΘΙΩ8:Ἐ (ΞΕ. Α.) Ηἰβίοσν οὗ (ες Νοιτηδη Οομαῦοϑὶ οὗ Επρἰδηδ: [8 
Ο(δῦϑεβ δηὰ Κδϑυϊί5. ψ οἶβ. 1. δηὰ 11. ὅνο. οἱοίδ, ἐδ. 18-ς. 

ὟοΪ. 111. ὅνο. εἷοίδ, 11. 1ε. 

Ἐοηποῦθα Ῥαγοοίαὶ Απίαυϊθβ. 2. νοἱὶβ. 8:8. 4ἴο. εἰοζλ. ἔγίρε 
γοάμοοα ἤπι 1]. 142. 0 τὶ. 

ΙΔλογὰ Β Ῥτίοθϑβ οὗ (ογὴ ἰῇ Οχίοσά, 1583--1830. ϑνο. “ειυεαῖ, 1:. 

Ταῦτ 6118 (Ναγοίββυβ) Ὀίαιγ. Α Βηεῖ Ηἰβιογίοδὶ Βεϊδθοῃ οἵ ϑιδίς 
Αβαϊτβ, :678--1714. 6 νοΐβ. 1857. ὅνο. εἷοίν. Ῥγίοο γοώμορα ὕγοηε 3]. 21. 0 τὶ. 45. 

γ᾽ Ηἰβίοτυ οἵ ἴῃς ᾿ς Ῥαπατηθηΐ,. 1854. ϑὅνο. εἰοίλ, ὅς. δά. 

ἘΟΒΟΣΒ᾿ 8 Ηἰβίουγ οὗ Αρτίουϊυγε ἀπὰ Ῥγοθβ ἰῃ Επρ͵ληά, Δ.Ὁ. 1259-1400. 
2 γοΪ5. 1866. ὅνο. εἴοίδ, 2]. 22. 

Βρτίαα ΒΒ ΕΠρΊΔη δ 5 Ἐδοονοῖν ; Ὀεΐηρ ἴῃς ΗΙ ΒΟΥ οὗ ἴῃ6 ΑἸΤΩΥ υπηάεγ 
δὲν Τβοσιαβ Ἑαϊτίαχ. ἋΑ πκπεὶσ Ἐσδέδίοπ. 1854. ϑνο. εἶοίδ, ὅε. 

ὙΨ ΕΣ ΤΟΊ οΟΙ Κα ΜοιηοΓα]8 οὗ ΕὨρ] 5 ΑΠΜδγβ ἴσοσωῃ τόλ 5 ἴο 166ο. 4 νοΐϑ, 
1853. ὅνο. οἱοίδ, τἰ. 106. 

ἙΠπιδοϊχηθεἝδ ἰῃ ῬΑΣ] δτηθηΐῦ, 5ρΘοαΙΪγ σοποδσγηϊηρς ἴῃς ἴὐηϊνογϑιςβ οὗ 
Οχίοσὰ δοὰ (αυιδη σε. ΟοἹἹεοϊεὰ δηὰ αἰτασροα ὃν]. απ 5, Μ.Α. τϑ8όρ. 8νο. 
εἰοίδ, 12:. 

Ογάΐξῃμθδηοοβ δηὰ βίθιαϊοβ [(ογ (ο]]ερε8 δηὰ Ε14]}5] ἔγατηθὰ οἵ ἀρργονθὰ 
ὉΥ ἴδε Οχίοτά {{π᾿Ἰνευϑιτν ΟΟτωτηϊβϑίοῃεῦβ. 1863. ὅνο. οεἱοίδ, 122. 

ΘΙ] βοραγαίοϊγ (Ἔχοερὶ ἴον Ἐχοῖοσ, Α11 ϑοιυ]β, Βγαϑεῦοβο, Οοσραβ, δηὰ Μαράδίεςι 
Ἧ1Δ]}) δἵ 1:ς. δδοὶ. 

Βιδϊτιίία σπίνοχβιίαιβ Οχομίθηβία. :86όρ. ὅνο. εἰσί, 55. 

Τηᾶοχ ἴο 1115 ργονεὰ ἰῃ τῆς σοαυτί οὗ [ὰς ΟΒδησοῖοσγ οὗ ἴῃς {Πηϊνετοὶ 
οὗ Οχίογά, ὥς. Οοπιρίϊοά Ὦγ 1. ἀπθῖι 5, Μ.Α. :862. τογαὶ ὅνο. εἴοέδ, 3:. δώ. 

Οεΐδϊοχιθ οὗ Οχίοσὰ αγδάυδίθα το τόβο ἴο :ϑ88ο. 1851. 8γ0. 
εοἷοιδ. Ῥγίοα γεάμοφα γοηι 124. 64. ἐο ες. θά. 
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ΟΕἸΒΟΝΟΙΟΟῪ, ΘΟΕ ΟΘΒΑΡΗ͂ΣΥ, ὅτο. 

ΟἸἱπίου Β ἘδδίΣ ἩΘ]]θηΐοί, ΤῊΘ Οἷνὶ! δηά 1 ἰϊοσασυ ΟὨτοποίορυ οὗ 
Οτεεςοα, ἔγοα ἔπος ΓΕΟΥΤ τὸ ᾿ς ΟΧΧΊΙΙτα ΟἸγτηρίαα. ΤΡιγὰ Εαίδον. 1841. 4ἴο. 
οἷοι», τὶ. 145. 6α. ; 

ΟἸ που Εδεϊὶ ΗΙΙΘεαὶ. ΤῈ Οἷν] δηὰ 1,)}|1ΟΓασῪ ΟὨγοποίορυ οὗ 
ότεεοςε, ἔγτοτα ἴῃς ΟΧΧΊΙΝΙΒ Οἰγωρίαά ἰο [δες Τεδὶὰ οὗ Αὐυρυκῖι5. ϑεοοπα Ἐσἰεῖον. 
1851. 4ἴο. εἰοέδ, 11. 1258. 

Οἰπϊομ  β Ἐρϊζοταθ οὗ ἴῃς Εαβὶ Ηδ]]δηϊοὶ. 1851. ϑνο. εἰοϊᾷ, 6ς. 6. 

Ομ πίοι 5 Ἐ'δϑιὶ Βοταδοὶ. Τα (Ιν]] δηὰ 1 ἰοσαυΎ ΟὨΓΟΠΟΙΟΡΎ οὗ Ἐοτὴθ 
δὰ (οηῃβίδηξπορῖθ, ἔγοπι ἰδ6 ει οὗ Αὐυρτιίυ5 ἴο ἰς Ὠεαίμ οὐ Ἡδγδοϊὶυ5. 
2 γοΐ5. 1845, 1850. 410. οἶοίδ, 3). 95. 

Οἰἱπΐοσι᾽ 5 Ε!ρίζοτηϑθ οὗ (ἰῃ6 Εδλϑίὶ Ἐοτηδηὶ. 1854. ὅνο. εἰοίᾷ, η5. 

ΟΥ̓ΣΔΘΣ Βα Οδορταρῃϊοαὶ ἀηὰ ἩΗϊβίογίοαὶ ᾿εβορύοη οὗ Αβία Μίποσ. 
2 γοἶΐβ. 1822. ϑὅνο. εἰοίδ, 115. 

Οτδσαθτ δ ΝΙαρ οἵ Αϑ4 ΜΊΠΟΣ, 155. 

ΟΥ̓ΔΙΏΘΣ Β ΝΡ οὗ Αποίδηϊ δῃὰ ΝΜίοάογῃ Τἰα]γ, Ομ ὑτχο βῃβοῖβ, σ᾿ 55. 

ὉΤΆΙΩΕΙ α ᾿εβοΠρὕοη οὗ Αποϊθης γϑεοθ 3. νο]8. 1828. ὅϑνο. εἰοϊάᾷ, 
16ε. δά. 

ΟΥ̓ΑΙΘΣ ΒΒ ΝΡ οὗ Αποϊεηϊ Δη ἃ Μοάοσγῃ Ογϑόςο, ου ἔνο βῃθοίβ, 155. 

ατοσνσ6 118 Εδϑι Τα ρογίβ ΟδίΠοΙ οὶ. 4 νοὶβ. 1852. ὅνο. εἰοζᾷ, 2]. τος. 

ατοβινθ11}8 ΤΑῦΪο5 ἰο δλϑε, 4ἴο., ἀπὰ [πιτοἀυοίίοι ἰο ΤΆΡ]65, ὅνο. 
εἰοίδ, 185. 

ατοσννο 115 Οτ χίηο8 Καϊεηάατίας [(Δ}1.86. 4 νοΐβ. 1854. ὅνο. εὐσϊᾷ, 
4]. 2ε. 

αγϑδινθὶ Οἡρίηε8 Καϊοηάατδα ΗΟ] ηῖοαθ. ΤΏδ ΗϊβίουΥ οὗ ἃς Ῥη- 
τοὶ να Οδίοηδσ ἀιμοηρ (ἃς Οτεεῖκβ, θείοστα δπὰ δῖον ἴδς 1 ρϑδύοη οἵ ϑοϊοῃ. 
6 νοϊβ. 1862. ὅνο. εἱοιδ, 4). 45. 

- ῬΗΙΠΟΒΟΡΗΙΟΑΙ, ΨΟΒΕΒ, ΑΝῸ ΘΟΕ ΝΈΑΙ, 

ΤΓΙΤΈΕΒΑΤΟΒΕ. ΄ 

Βδοου Β Νονυπι Οτγρϑηυῃι, εἀϊεά, σι ἘΠρΊΒἢ ποίε8, Ὁγ Ο. Ὗ. Κιιοδίη, 
ΜΑΑ. :855. ὅνο. οἷοί, 9ος. δά. 

Βδοου ΒΒ Νονυηὶ Οτραηυτω, ἰτδηβίαίε ἃ Ὁγ Ο. Ἧ. Κιιοδίη, Μ.Α. σ855. 
ϑνο. οἱοίδ, 95. 6. 

ΤῊΘ ὍΝ ΟΣΚΒΕ οὗ αϑοσθ ΒΟΥΚΘΙΟΥ, 2)..})., ἰοπ ΟΣ ΒΙΒΠορ οὗ (ἸΙογῃς. 
Ο(οἸ]]οοϊοα πὰ εὐἀϊϊοᾶ, ἔτοτῃ ρου ϑμοὰ δηᾶ ὑπρυῦ ἰϑμοὰ. Ξξουῦγοοβ, τὶ Ῥτγείδοςϑ, 
Νοῖεϑ, Ὀιϑϑετίαοςβ, δῃὰ δὴ Αοοουπὶ οὗ δὶ [1{6 δὰ ῬΒΙΙΟΘΟΡΕΥ, ὈΥ ΑἸοχαπάοσ 
Οδύρθεῖ} Εσαϑεσ, Μ.Α., Ῥχγοΐεςϑθοσ οἵ [ορὶς δὰ Μειδρἢγειοβ ἱπ ἴῃς ᾿ὐπίνειϑ Ὑ οὗ 
Ἐδιλθυγρι. 7... ἰδὲ Ῥγεεε. 

σμδυοοσβ οΟΣΚΒ. Α πον Εάϊθοη, ὉγΥ ἴῃς δν. Ἰοδη Ἐδηο, Μ.Α., 
ἐοσταεΥ Ῥχοΐεξβοσ οὗ Απρίοσϑαχου, Οχίοσά. Ῥγεραγίης. 

ΤῊο Ὁ θδ11} οὗ ἸΜΒΓΟΠΒ, Ὁ Αἄδτῃ ϑυηϊ, 11... Α πεν Ἑάϊθοη, (ἢ 
Νοῖε5, Ὁγ ]. Ε. Τποσοϊὰ ογεῖβ, Μ.Α., ἑοστωοσὶγ Ῥσοέεβϑοσ οὗ ῬοἹ σαὶ Ἐσζοσοσην, 
Οχίοσά. ὅἍμεἰ γοασγ. 
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ΜΑΤΉΒΜΑΤΊΟΒ, ΡΗΥΒΊΟΑΙ͂, ΒΟΙΈΝΟΕΣ, ὅνο. 

ΑἸ Αοοουμπΐ οὗ οθανίιθ, ὈΥ Ἰοδπ ἘΒΙΠΙΡΕ, ΜΑ., ἘΚΚ.5., Ῥγοΐεϑθβονρ 
οἵ Οςοΐορυ, Οχίογὰ. 1869. Ἄσσον ὅνο. εἶοίδ, τοι. 6 

Βγπορδίβ οἵ ἴπς Ῥαιποϊορίοαὶ ϑογίθβ ἰῃ [6 Οχίοσὰ Μυβδευῃ. Βγ Η. Υ. 
ἼΠΡῚ Μ0., ΕΚ.5., Κερία5 Ῥχγοίδςβοσ οὗ Μεάϊοίῃε, Οχέοσά. 1867. ὅνο. οἱοιῶ, 
22. 

Ασοδίτηϑαϊΐβ αὐυδὲ ϑυροτϑυηΐ οσηπῖα οὐτὰ Επτοοὶ ΘΟΤτΤΩΘὨΪΔΙ15 6Χ ΓΘΟΘἢ- 
δίοπα Το ϑερὩὶ Τόσο], οὐτὰ πουᾶ νεσϑίοῃς 1δἰἰηᾶ. 1792. [0]10. οἶοίν, τὶ. 52. 

Βτδα]θν "5 ΜΙιβοοϊ δηθουβ  οσκ5 δῃὰ (οιστεβροηάθηοθ. ΠΙᾺ δὴ Ας- 
οουηΐ οὗ Ηκιτίοι᾽ 5 Αϑίγοποσωϊοδὶ ῬΆΡρεῖβ. 1822. 4ἴο. εἰοι, 172. 

Ἐσάασοίίου οὗ Βταάϊεγ᾽5 ΟὐὈξεγναίίοῃςβ Ὦγ Ὦγ. Βυβοῖ. 1838. 41ο. οἶον, 3:. 

ΘδΌΘΩν ΒΒ [ηἰτοάἀυςϊοη ἴο ἴῃς Αἰοτηὶς ΤΏΘΟΣΥ. «ϑεοομαῖ Ἐαίον, στον 
επϊασροὰ. 1850. τόπιο. εἱοίδ, 6ς. 

Πὴ0 Οἴϑοόϊοῦν οὗἩἉ [δ9 Ψιοϊητῖν οὗ Οχίοσα, συ Θεβοπροῃβ οὗ 15 
Ογραπίς Ἐειηδίηβ. ΒΥ 7οδῃ ΡΆ11}ρ5, Μ.Α., Ε.Ε.5., Ρσοέεββοσ οἵ σεοΐϊορυ, Οχίοχα. 
Ῥργεραγίηρ. 

ΤΠΘΘΘΌΣΙΙΒ ἘΞ ΟΣ Ο]οσίσυΒ ἩΟΡΘΊδΘΏτΙΒ, ΟΓ ἃ Πεβουρύοη, τι Ραίο8, 
οἵ (δ ταγεβϑὶ [πϑεοῖβ ἴῃ ἴῃς (ο]] οἴου ρσίνες ἰο ἰδς Τί νεγβ νυ Ὁγ ἴδε Εδν. ΠΕΣ 
ΗορεἪ. Βγυ].0. Μεβίνοοά, Μ.Α., Ηορε Ρχοίεβδβοσ οὗ Ζοοϊοσυ. Ῥγεῤαγίνᾳ. 

Πυθδῦθθ οὐ Τηβηϊὶύοβίτηθι ΟἹ σα. ΒΥ Βαιοϊοσηον Ρῆος, ΜΑ., 
ἘΚᾺ.5., Ρτγοέεββϑου οὗ Ναῖιγαὶ ῬΒΠοσορὮγυ, Οχίοσά. 

νοΙ. 1. Ὀἰβεγθηιίδὶ (α]ουϊυ8. ϑιεροπὰ Ἐσϊέίον. 1858. ὅνο. εἱοίδ, 145. δά. 
Μοὶ. 11. Ιπΐερταὶ (αϊουϊυβ, Οδ]ουϊὰς οὗ Ναδὕοι, πὰ θελα Ἐσυδεουσ. 

ϑεοοπα Ἑάϊον. τϑ865. ὅνο. οἱοίδ, 18ε. 

Ψοϊ. 111. ϑιαϊϊοβ, ἱποϊυάδίϊησ Αἰγαοίουβ; Ὀγμδιιΐοβ οὗ αἃ Μαίεσίδαὶ Ῥαχῇεϊε. 
ϑεοοπὰ Ἑαίον. 1868. ὅνο. εἰοιδ, τός. 

ΜΟΙ ΙΝ. ἢ ὶς5 οὗ Μαΐἴεσί:δὶ ϑγϑίετηβ ; ἱορεῖμοσ τ ἃ Ομδρίοσ οα Τῆδο- 
τοῦοδὶ ἴο5, Ὁ ὟΝ. Ε΄. Ἰ)οηϊσι, Μ.Α., ΕΚΚ.5. 1862. ὅνο. εἱοίδ, τόε. 

Βϊξοαυδ 5 (οττεβροπμάθηος οὗ ϑοϊδηθβο Με οὗ ἴδε εγιἃ Οεηίΐυγγ, νὰ 
Ιμάεχ Ὀγ Α. ἄς Μούρδῃ. 2 νοΐβ. 1841-1862. ϑνο. οἷοίδ, 18:. δὰ. 

ΒΙΒΙΤΟΘΟΒΑΡΗΥ. 

ἘΠΡοσῦ 5 ΒΒ Οσταρῃῖοαὶ Ὁ: ομΆσΥ, ἰγτδηβαϊοὰ ἴσοτα ἴῃς αοσταδῃ. 4 νοἱβ. 
1827. ὅνο. οἷοίδ, τἷ. 102. 

Οοὐϊζομ 5 [θὲ οὗ Ἑάϊοηβ οὗ [6 Β10]6 ἰῃ ἘΠ ρ ΠΒἢ, «δεσμά Ἐσίβοη, σοτ- 
τοοϊεὰ δηὰ οηϊαυροᾶ. 1852. ϑὅνο. οἷοί, 8ε. 6“. 

ΘΟΠΟΠ ΤΥρορταρῆϊοαὶ Οδζειίθοσ, «δεορμά Ἐάίοη. 1831. ϑνο. οἰἱοϊᾷ, 
124. Όα. 

Οοϊϊζομ᾽  ΤὙΡΟβΤΑΡὨΙΟΔΙ Οδζοίϊθεσ, ϑεοομὰ ϑοσίοβ. 866. ϑνο. εἰοίᾷ, 
121:ιε. δ 

Οοίύϊοι ΕΒ Ἐδποιηςβ δῃὰ ἤοναγ. Αἢ αἰϊεσωρὶ ἰο βῆενν δι μ85 Ὀδδη ἄοπθ 
ὉΥ͂ ἜΡΩΣ Οδίδοϊϊος ίοσ ἴπς δἰκυιίοα οὗ ἴδε ΗοΙΪγ ϑοπρίυτοβ ἰὴ ΕΣιρῖ ἢ. 1858. 

γο. εἶοιδ, ο:. 
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ΒΟΌΓΤΕΙΤΑΝ ΤΙΒΒΑΒΡΒῪ ΟΑΤΑΙΟΟΘΌΣΙΒ, ὧο. 

Οδίδίορσυβ (οάᾶ. Μ|53. ΟΥεηίαϊ:υτ ΒΒ] οίμοοδς Βοάϊείδηδο : 
ῬαιβῚ, 4 7. ὉΠ. 1γ88. [0]. τος. 
Ῥατιί9 11 Ψο]. 1, δῦ Α. Νίςοἱ], Α.Μ. 1821. 0]. τος. : 
Ῥαχῦς 11 ΝοΪ. ΤΠ, Ασδδίςοβ οοτωρϊδοΐθῃϑ, δΔΌ Ε.. Β. Ῥυβευ, 5.1.Β. 1835. [0]. 11. 

Οδίδϊοσυβ Νί55. χυὶϊ δῷ Ἐ. 1). ΟἸασκε οοτηραγαῖὶ τη Β:Ὁ]. Βοάϊ. αἀϑεγσνδηζαγ: 
ῬΑΙΒ Ῥγΐοσ, ΙηϑοτπητΣ ΘΟΒΟ 6 ἱποάϊία ἰῃ Ραιομοια εἰ ἴῃ Οαγιΐηα ατερουὶ 

ὯΖ. 1812. 4ἴ0. δ. 
Ῥατῖβ Ροβίεστίοσ, Οὐδηίδὶοβ οοσορ  θοΐδῃβ, ΔΌ Α. ΝΊΟΟΙ, ΑΜ. 1814. 4ϊο. 22. 6. 

Οαίδίορτβ (οαά. ΜΆ5. εἰ Ἰτιρτϑβογαχῃ οὐτὴ ποι8 Μ595. ΟἸτα Π᾽ Οτν} }}Α- 
ὩΟσσΩ, 4αὶ ἰῃ ΒΙΌ]. ΒΟ], δάβϑεσναῃίυσ. 1:8οό. 4ϊο. 2:. δώ. 

Οδίδϊοσυβ ΜΙ. Βοτζθαϊυπὶ ργαβθοίρυς [5]δηάϊοας Οτὶ ρἰηΐβ, ἃ ΕἾπηο Μᾶρηο 
Ἰοϊδηῃᾶο. 1822. 4ἴο. 42. 

Ο(αίδίορσιβ (οάά. Μ553. ΒΙὈ]Ποίηφοδς Βοάϊείϊδηδο :-- 
Ῥατβ 1. (οἀϊΐοε5β αταδςοὶ, δῦ Η. Ο. σοχε, ΑΜ. 1853. 4ἰο. 12. 
Ῥαχιὶβ 11. ἕδϑβο. 1. (οάϊΐοεβ δυάϊδηὶ, αΌ Η. Ο. (οχο, ΑΜ. 1:858. 4ἴο. 1. 
Ῥατβ Π]. ΣΟΘΙΟΩΣ Οτβϑοὶ οἱ [δἴπι (αποιϊοϊδηὶ, αῦ Ἡ. Ο. ζοχε, ΑΜ. 1854. 

41ο. τὶ. 
ῬΑΙ ΙΝ ᾿Πσοάϊοος Τ. Ταηηοτὶ, αὉ Α. Ἡδοίσηδη, Α.Μ. τούο. 4ἴο. 124. 
ῬΑιΞ ἡ. Ο(οάδίουῃ ΒΕ. ἈΔΌ] Ἑ  θοι οἶαϑϑθβ ἀϊδε ροσοβ, ἃ αυἱ. Ὁ. Μδοσαυ, ΑΜ. 

1862. 4ἴο. 12:5. 
Ῥαῖς Ί. (οάϊΐςοεθ ϑγτίδοὶ, α Ε. Ρ. βῆ, Α.Μ. :ϑό4. 4ἴο. 1]. 
Ῥατβ ΥΨΠΙ. (οάϊοεβ Αεἰμϊορίοὶ, αΡ Α. ὈΠΠ]ππδηι, ῬΏ. Ἰ)οοῖ. 1848. 4ἴο. ός. 64. 
Ῥαὺς ΠῚ. Οοαΐοεϑ ϑασβου οὶ, α ΤῊ. Αὐΐτεοδί, ΑΜ. 1859-1864. 4ἴο. 1]. 1ος. 

Οβίδίοσο ἀϊ (οάϊοὶ Μ55. Οδηοηῃίοίδηϊ 114]1ο], οοτρ]αίο ἀ4] σοηῖε Α. 
Μουγίαιαβ. 1864. 4ἴο. τος. δά. 

Οαίδίορτιβ Γἰρσγοόσυση [τ ργθββοσυτλ ΒΙ ΠΣ οίεοδε Βοα]είδῃαθ. Τοπι ΙΝ. 
1843 ἰο 1850. ο]. 4]. 

Οαίδίορυβ Π158οτ δ οηυτῃ Αοϑάετηίοαιττη αυΐϊθυ5 ὩΌΡΕΟΙ δυοία 68ὲ Β:0]1οὁ- 
ἴποος Βοαϊείαπα. 1834. οἱ. 72. 

Οαίλίορις οὗ ΒοΟΚΒ Ὀεαυφαϊμοα ἰο ἴῃς Βοάϊείδη Γἰργασυ ὉΥ Β. σουρῃ, 
Ἐδᾳ. 1814. 4ἴο. 185. 

Οαίδϊοριςο οὗ Εδτυὶγ ΕἸ ρ] 15} Ῥοείτυ δηὰ οἴμπεσ  οσκ8 1]υϑιγαϊηρ ἴῃ ΒΠΈ ἢ 
Ῥτδτηᾶ, Το] εοϊοὰ ὉΥ Ἐαιηοηὰ Μαϊους, Ἐπᾳ. 1835. [0]. 43. 

Οαίδϊοσυς οὗ ἴῃς Ῥηηϊεά ΒΟΟΚΒ δηὰ Μαηυβοηρίβ Ὀεαυςαϊποά ἴο ἴῃς 
Βοαϊείδηῃ ΓΌΤΧΑΙΥ ὈΥ Ετδμοὶ θοῦος, ἔθᾳ. 1840. ἴοϊ. 152. 

Οαίαίορυς οὗ ἴῃ6 Μαηυβογίρίβ Ὀεασυεξαίπεα τὸ ἴῃς ἴηίνοεσθιυ οὗ Οχίοτά 
ΌΥ ΕΠα5 Αϑῆμλοϊς. Βγυ ὟἯἜ. Ἡ. ΒΙδοῖς. ᾿ϑ45. 4ἴο. 1ἷ. 1οϑ. 

Ιηάοχ ἴο ἴδε δῦῇονε, Ὁγ Ὗ. Ὁ. δοσαγ, Μ.ἃ. :ϑόγ. 4ἴο. 1:ος. 

Οαίλίορσυς οὗ 4 (οἸ]εοοη οὗ Εδιν ΝΕ ΒΡΑΡΟΙΒ ἀηὰ Ἐββαγίβίβ ργεβθηϊθα 
ἴο ἴὰᾷς Βοάϊείδη ΓΑ ΥΑΙΥ ὈΥ ἴδε ἰαῖὶς Βδν. Ε. ἮΝ. ἤορβ. 1865. δνο. 75. δα. 

Οαίαδϊοσιβ (οάά. Μ85. υὶ ἱῃ (ΟἸ]ερ 5 Αὐίβαας Οχοπίεηβίθαβ μοάϊς δά- 
βεσυδῃῖασ. (Οοηίεοιϊ Η. Ο, (οχο, ΑΜ. Το 11. 1852. 410. 22. 

Οαίἰλίορυ5 (οὐά. Μ55. ἰῃ ΒΙ0]. Αβα. ΟΠ ΒΕ ἂρ. Οχοῃβ. Ουγανὶϊ Ὁ. ΥΥ. 
Κιϊοδίη, ΑΜ. 1867. 4ἴο. ός. δα. 



(Ἰπτεοσιι ᾿βγε88 8δεγῖεβ, 

ΤΠε Πεϊεραίεβ οὗ {πε (ἰαγεηάοη Ῥγεββ μανίηρ πηάοι- 
ἴάκεη [86 ρυδ]ιοαίίοη οὗ 8 ϑεσῖεβ οὗ ψοσΐϑ, ον εαιυ- 

οϑιίοπαὶ, δπὰ δπεεεά τς ΔἸ ατεπῦσπ θτεβ5. ὅδεῖζεβ, πανε 

ΡΟ] 5 ῃ6 4, οΥ ἢανε ἴῃ ργεραγαίίοῃ, ἔπε ἔο]ονίηρ. 

7ΖΆοτ Ὁ τυλίολ ᾿γίρες αγε αἰαολεα αγε αἱγεαών ῥεδίξλεά, δε οἱδεῦς αγὲ 

ἔπ 2γέῤαγα πο. 

Ι. ΒΕ ΑΝῸῺ ΤΑΤΙΝ ΟΙΡΑΒΒΙΟΒ, ὅο. 

αὙΥϑοῖς ΨΟΧΌΒ, ΙΥΥΘΩΌΙ]ΟΡ δ ἃ Ἠοίδθοςξενθ:; (δοὶγ ἰοτη8, τηθϑηΐηρ, δηᾶ 
ΦΟΔΙΓΙΥ ; ἐα ργδοίησ 41} [Ὡς Τδηςοβ υφοὰ Ὀγ τρεῖς υτιοτϑ, υἱτὰ δείεγεηοας ἴο (86 

65 ἰῇ ὙΠΟ ἘΠΕΟῪ δῖς ἑουμὰ. Βγ ὟΝ. Νεϊϊοῦ. δῖειν απὰ γενίβε Καάϊεοι. 
. ἴζδρ. ϑνο. οἦοίδ, 8ε. 64. 

ΤΏ ἘΠΟταθΐδ οΟΥἩ Οσθοκ Αοοθηϊιδίίου (ἴοΥ βοῇ οοΪ5): αὐγιἀροὰ ἔγοσω 
85 ἰασρεῖ ποῦς ᾿γ Η. ΝΥ. Ομαμπάϊεσ, Μ.Α., ΝΥ αγηβείς Ῥχοίδεθοσ οὗ Μοσδὶ δηὰ 
Μείδργϑίοδὶ ΡΒ] οβοραυ, Οχίοσὰ. ΕἘχί. ἔοαρ. ϑνο. εἰοίδ, 2ς. δώ. 

ἈΘΒοΒέπθα ἴῃ Οὐαὶ Βουΐθιη δηὰ Ὀϑιμοβίμθῃϑθ ἅἀθ σζοσδ. Δ 61 
Τηϊτοἀδποῦοη απὰ Νοῖε. Βγ 6. Α. ϑίμιοοχ, Μ. Α., δομὰ ὟΝ. Ἡ. ϑίιηςοοχ, Μ. Α., 
ἘΕΊον 5 οὗ Οὐεοι 5 (Ο]]ορα, ογά. 

Αὐβίοι θ᾽ Β Ῥοϊοθ. Βγ . 1,.. Νεντήδη, Μ.Α., Ἐε ον δηὰ 1 δοίυτος 
οὗ ΒαΑ]]1οἱ ΟΟ]]εσε, δὰ Βεδᾶοσ ἰπ Αποῖεης Ηϊἰ βίου, Οχίοσά. 

ΤῊΘ ΘΟ] θη ΤΎΘαΒΌσΣΥ οἵ Αποίεπί Οτεεῖκ Ῥοδῦν ; Ὀεΐηρ᾽ ἃ ΟΟἸ]Ἰοοὔοη οὗ 
ἴῃς ἤηδβδὶ ραββδᾶροβ ἰῃ ἰἢς Οατρεὶς (]δϑϑοὶς ῬΡοεῖβ, στ Ιπἰχοάυοσίοιν Νοίϊοεβ δοιὰ 
οὐ τ Βγ Ἐ. 5. ιρδι, ΜΑ.., Ἑεῖον οὗ Οὐεὶ (ο]]ερε, Οχίοσά. Ἐχὶ. ἔζδρ. ὅνο. 
οἱ, 8ε. δά. 

Α ἀοϊΙάθη ΤΎΘαδυσΥ οἱ Οτγεεῖ Ῥσοβθ, Ὀεὶηρ 4 οοἰϊεοοη οὗ ἴῃς δησβὶ 
ῥΑϑϑαξες ἴῃ [86 ὑυἱμοῖραὶ Οτεεῖς Ῥσοβςς ὙΥἴεσβ, στὰ Ιπἰτοδυςίογυ Νοῦςος απὰ 

οἴεϑ. τὰ ΚΕ. 5. νρμῖ, Μ.Α., Εεϊ ον οὗ Οτοὶ (ο]ϊερε, Οχίοσα ; δπὰ 1]. Ε.. 1. 
Θθδάνει;, Β.Α., ϑδοῖοσ διυάδηϊ οἵ (σὲ Ομυσοῦ. 175 ἐδε Ῥγεεε. 

ἩτΩοΣ. 1112. Βγ Ὦ. Β. οητο, ΜΝ. Α., Εεϊϊονν δῃὰ Ταυΐοσ οὗ Οτεὶ 
Ο(Ο]]ερε, Οχίοτά. 

ἩοταθΥυ. Οἄγεθου, ΒΟΟΙΚΒ 1-ΧῚ. ΒΥ. ὟΥ. ΜεπΥ, ΜΑ., Εεϊον ἀπὰ 
Ιξοῖυτοσ οὗ 1ἡποοῖῃ Οο]]ερε, Οχίογὰ ; δῃὰ ἴῃς Ἰδίε 7δσηςς Εἰ ας], Μ.Α., Ἑεϊον 
οἵ Β4]11ο] (ο]]ερε, Οχίοτσὰ. 

ΑἾ50 ἃ 5:81} οἀϊϊίοι ἔοσγ ϑοδβοοῖϑξ. 

ἩΙΌΘΡ. Οάγαβου, Βοοκβ ΧΙΠ--ΧΧΊΝ, Βγ Κοθίηβοη Ε]115, Μ.Α., ον 
οὗ ΤΥ ΟΟἸΪερε, Οχίοσά. 

Ῥ]αῖο. ϑεϊεδοιοηβ ((οΥ β΄. οο 8). ΜῈ Νοίεβ, Ὀγ Β. ]ονεῖι, ΜΑΑ., Ἐεσῖυς 
ἀρέρεχῳ οὗ στεεῖϊ; δῃὰ 1. Ρυσνεβ, Μ.Α., ΕΈ ον δὰ 1 οῖπγεσ οὗ Β6]]10] Οολϊερε, 

χίοσχά. 
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Βορῆοοῖθα. Οεάΐϊρυβ Ἀσδχ: Ὠηάον 5 Τοχὶ, νι Νοῖαθβ ὈΥ (ἰδ Δ εη. 
Ασοβάδδοοῃ Β65}} ἴοπεβ, Μ.Α., ἑοστηειὶν Ἐεον οὗ [ϊνεσει ιν ΟΟἸἸερσε, Οχίοσά. 
ϑεοοκπα Ἑσϊοπ. Ἐχῖ, ἴσαρ. ϑνο. δέπερ οἷοίδ, τε. δά. 

βορβοοῖθθ. ΒΥ 1,68 ΟδρΌ61}, ΜΑΑ., Ῥτιοίδβδϑβοσ οἵ Ὅτζσεοκ, ϑιί. 
Αμάγονβ, ἰοστηουὶγ Εε]ονν οὗ Οὐδεη᾿ 5 (ο]]ερο, Οχίοσά. 

ΤΠΘοοΥτπ8 (ἴογ Θ΄. ΠΟ 8). ὙΠ Νοίεβ, ὉΥ Ἡ.. ὅπου, Μ.Α., Αϑϑιβίδηϊ 
Μαβίεσ δε Ἐΐοῃ (οϊερε, ἔοσπηουϊγ ἘΈ ον οὗ ὅ8ι.. Τοδπ5 ΟΟ]ορο, Οατδτ ρα. 
Ἐχίτα ἴοδρ. ὅνο. εἰοίξ, 45. 64. 

ΧΘΏΉΡΒοσι. ϑεἰθοιίοηβ ((ογ ϑοῃοοὶϑ). ὙΠ Νοίεβ δηὰ Μαρϑ, Ὀγ ]. 8. 
ῬΕΣΠΡοιῖ5, Β.ΓΟ.Ι,., Αβϑιϑίδης Μαβίεσ ἰὰ ΕΌρΡΌΥ ϑοδοοὶ, ξοσμου νυ Εεΐον οὗ Νεν 
ΟοἸϊερσε, Οχίοσά. : 

Οαθβασ. Τῆς Οοτημηθηίασίαβ (ἴ{ῸΓ ϑοῃοο 8). Ῥατὶ 1. ΤῊΣ Ο4]}1ὸ αγ, 
σὰ Νοῖεβ, ὅζο., ὉΥ Οδατίεβ Ε. Μοβρεγῖίγ, Μ.Α., Αϑβεβίδη: Μαϑίον ἰῃ ΕΌΡΌΥ 
Θ0Π00] ; ἐουτοσῖγ ϑοδοΐδν οὗ ΒΑ4]]ο] (ο]]ορε, Οχίοσγα. 

ΑΙΞο, ἴο ἔο]]ον : Ῥατ Π. ΤὨς (ἱν!] γασ : ὉΥ ἴδ βασὰς Ἑάϊϊοσ. 

Οἱοοσοβ ῬΕΣρρίο Ογϑύίουσ. Δ ἢ Νοίεβ, Ὁγ ]. Ε. Κίηρ, Μ.Α., 
ἰοστο εν Ἑεῖον δᾶ Τυῖοσ οὗ Μεσίοῃ (ο]]εσο, Οχίοσαά. ΤοῖΩΥ ὅνο. οἷοίδ, τος. 64. 

Οἴοθσο Ῥχο ΟἸυθεῖο. ὙΝῚὮ Ιηἰγοάπυοιϊίίοη δπὰ Νοῖθβ. Βγ ΥἥΡ. Κδιηβαγυ, 
ΜΑ. Ἑπτὰ Ὦγ Ὁ. α. δζοβδαυ, Μ.Α.., Ῥχοίδϑοσ οὗ ΗἩυτηδηΐγ, Οαἰαβρον. Εχί. 
ἴσαρ. ὅνο. οἷοί, 35. δά. 

Οἱοοχο. ϑεϊεοϊοῃ οὗ ἰηἰογθϑιηρ δηαὰ ἀεβοσρενα ραβϑαροβ. ἮΙ Νοίαβ. 
Βγ Ηδηῖγ ΝΜ αἸίοσά, Μ.Α., Νν δϑάββαιινἝἍ (οϊϊερε, Οχίοσγά, Αϑϑιϑιδις Μαβίοσ αἱ ΗΑ ]6γ- 
Ὀυ ΟΟἸἸεσε. [Ιὰ ἴγεε Ῥασίβ. 

Ῥατὶ 1]. ἐΒΕΘΙΡΙΕΕ ἔγοσα Οτεοίδῃ απ Ἐοπιδ Ηϊ βίου. Ἐχίτα ἔἴσδρ. ϑὅνο. εἱοίξ, 
1ς. δα. 

Ῥατὶ 171. ΟτἸρεῃβ δηὰ Ὀγεδιηβ: Βοαυϊ65 οὗ Ναίυγε. Εχί. ἔοαρ. ὅνο. οἱοιδ, 1ς. δὰ. 
Ῥατὶ ΠΙ. Ἐοσχηες Επὶς οὗ εσ Ῥγονίησεβ. 

Οἴοσοσο. ϑβ'οιϑοί σιϑίΐοσβ. Βγυ ΑἹρεσὶ ΝΝαίϑδϑου, Μ.᾿., ΕἊ ον δηα Ταΐογ 
οὗ Βταϑθῃοβα (ο]]ερε, Οχίοσά. 

Οίοθσο ἂἃθ Ονδΐοσθ. ὙΠ [ηἰϊτοἀυοάοη δηᾶ Νοίεβϑ. ΒΥ Α. 5. ΜΝ ΚΙΏ 5, 
ΜΑΑ., Ῥτοίεβξβον οὗ [δὕμῃ, Οννεπβ (οἱ ϊερε, Μδποδαβίεσ, 

Οἵοοσο δῃηὰ ῬΙηγ. ϑεϊδοῖ ἘΡ 8:18 (ἴογῦ ϑ.ῃοοβ). ὙΠ Νοῖοβ ὮΥ 
σ. Ε. Ρηςδαγά, Μ.Α., ἰοσπιεῦῖγ Ἐεῖϊον οὗ Β4]11οἱ (ΟΊ ]εσε, Οχίοσα. 

Οογηθιθθ Νοροα. ὙΠ Νοῖεβ, ὈΥ Οδοᾶγ Βτοσηίηρ, ΜΑΑ., Εε]ον οὗ 
Κὶπρ᾽ε ἘΣ εξ, σαι άρο, αμὰ Αϑβἰβίδηϊ Μαςῖεσ αἱ Εἴοι (οϊϊοσε. Ἐχίσγα ἴοδρ. ὃνο. 
εἰοίδ, 25. 66. 

Ἡζοσαοο. ἍΜ Νοῖεβ δῃὰ Ιπἰτοἀυοοη. ΒΥ Ἑάπαγὰ (Ὁ. ΜΝ ΊΟΚΏΔΙΩ, 
ΜΑΑ., Εεῖὶον δπὰ Τυῖον οὗ εν (ο]]ερσε, Οχίοτά. 

ΑἾξο ἃ 5:41} οαἀὐϊτίου ἔοσ ϑοδοοΐϑ. 

ΤἸάνν, Βοοκβ 1-Χ. ΒΥ. ΒΕ. βεεῖθυ, Μ.Α., Ἐδϊίον οἵ Ομτίβύβ ΘΟ εμο, 
σα ρε; Ῥγοίεβθοσ οὗ [δἱΐη, [Πηἰνευβιιυ Οοϊϊερσε, Γπάοῃ. 12. ἐδε Ῥγειε. 

ΑἾ50 ἃ 51:8]}} εὐϊίοη ἔοσ ϑοδοοΐβ. 

Ονἱὰά. ϑϑεϊοοϊουβ ἴογ ἴῃ6 υ86 οἵ ϑοβοοῖβ. ΜΠ [Ιηἰτοἀυο!οηβ δηὰ 
Νοίεβ, δηὰ δὴ Δρρεπάϊΐζχ οὐ ἴπε Βοιοθδη (αϊθηδασ. ΒΥ Ἧ. λδιηβαυ, Μ.Α. 
Ἑάιϊοὰ ὃν Ὁ. 6. Κδιιβαγ, Μ.Α., Ῥτγοίεββϑοσ οὗ Ηυτυδηΐίγ, ΟἸλθρον. Ἐχί. ἴσδρ. ὅνο. 
εἷοίδ, 54. δά. 



ι8 Οἰαγομαάορ Ῥγόες .5 7265. 

ἘΤδρταθηΐίβ δηἃ ϑροοίταθηϑ οὐ Ἐδεὶν Τοῦ. ὙῈΩ Ιηϊτοάποῦοῃ, 
Νοῖεβ, δηὰ 1Π]υϑιταϊίουβ. ΒΥ 7οβη Ῥνογάξνοσίι, Μ. Α., Ἑεϊϊονν οὗ Βγαβεποβξε 
Οο]ϊερε, Οχίοτσά. 

ΒοΙϑοίίομβ ἔγοσῃ [88 1958 πουσι 1,δἰίη Ῥοοίβ. ΒΥ Νογίῃ Ῥιμάοσ, 
ΜΑΑ., ἰοσπηοῦϊυ Εεϊ ον οὗ Ττίὐ τ ΟΟ]]ερε, Οχίογά. ΤεΠΥ ὅνο. οἦοιδ, 15. 

Ῥαδββδᾷοβ ἴῸ Ὁ ΤΥ δἸδίίοι ἱπίο Τδίδη. ἘῸΓΣ ἴῃς υ86 οὗ Ῥαββιηθῃ δηὰᾶ 
οἴδειβ. ϑεϊοοϊοά ὃγ 1. Υ. ϑασρεηῖ, Μ.Α., Τυΐοτν, ἔοπηοεῖγ Εεϊϊον, οὐ Μαρόδίοη 
ΟΟΙ]Ιεσε, Οχίοσὰ. δεοομὰ Ἑάϊον. Ἐχὶ. ἔοαρ. ϑνο. οἷον, 25. 6. 

1. ΜΈΝΤΑΙ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, ΡΗΙΓΤΟΒΟΡΗΥ. 

ΤῊΘ ἘΠοιλθηΐβ οὗἤἩ Ὠοάποίννο Ιοκίο, ἀεδβίρτιοα τηδὶ Ϊγ ἴοσ ἴΏ6 υ8ὲ οἵὗ 
Ἱππίον διυάεηϊς ἰὰ ἴῃς [Ππ᾿ἰνευβιἰϊεβ. Βγ Τ. ονίετ, Μ.Α., εΐῖον απὰ Ταῖοσ 
οὗ [ἐποοϊῃ Οοϊϊερε, Οχίοσά. ζ72ιγά Ἑσίδοπ, στὰ α (οἸ]εοου οὗ Εχαδιωρίσδβ. 
Ἐχίγα ἔοδϑρ. ὅνο. εἰοιίδ, 35. 6. 

ΤῊΘ ἘΠΘΙλϑηΐβ οὗ Τπυποῖδνθο Τοσίο. Βν ἴῃς βάσης Αὐΐῆοσ. γεβαγέμρ. 

Α Μδῃιδὶ οὗὨ ῬοΙΣ1081 ἘΟΘΟΠοΙην, ἴοσ (ἢ6 86 οἵ ϑοῇοοϊβ. ΒΥ ]. Ἐ. 
Ὑδοιοὶὰ Ἐορεῖβ, Μ.Α.., οσππηεσῖΐγ Ρτοΐεθϑοσ οὗ Ῥοϊ οαὶ Ἐοοθου, Οχίοσα. Ἐχίτα 
ἴοδΡ. ὅνο. οἱοίδ, 45. δα. 

ΠΙ. ΜΑΤΗΕΜΑ ΤΊΟΒ, ὅτο. 

ΑὩ ἘΠΘτ θη ατν Τυθδῦδδθ ΟἹ Φυιδύθσυιτοβ. Βγ Ρ. 6. Ταϊὶ, ΜΑΑ., Ρτο- 
ἔεββοσ οὗ Ναίαγαὶ ῬὮΣ]ΟΞΟΡὮΥ ἰπ (ἃς {Πηϊνεγϑι υ οὗ ἘΔ ΡΟΓΡΉ ; ἰοτγπιετὶγ ἘΈ ον οὗ 
8ι. Ρεῖϊεῦβ (ο]ερε, Οαπιῦταρε. ῬοπὶΥ ὅνο. οἷοίδ, 12ς. 64. 

ΒοΟΙ-Κοορίῃα. ΒΥ ΚΕ. 6. Ὁ. Ηαιίοη, Αοοουπίαηϊ ἴο ἴἢς Ἐάπ- 
Ἄοδίϊοη Οοτωρμτίος οὗ ἴδς ῬχνΥ Οοῦποῖ, πὰ Τοθῃ Β4]} (οὗ ἴῃς Εἶπ οὗ Μεβϑῖς. 
ΟὐΠεγ, Β41}, ὃς (ο.), Ἐχαπιίποῖβ ἴῃ Βοοκ-Κεερίηρ ἴογ ἴδε ϑοςοίεῖγ οἵ Αείϑ' 
Ἑχατσηϊηδίίοῃ. δεοοηά Ἑαμίοθ. Ἐχίτα ἔσαρ. ϑὅνο. ἐπε} οἱοίδ, 14. δά. 

Α Οουγεο οὗ Τϑοΐυσθα οὐ Ῥυσθ αϑοζηθῖσν. Βγ Ηρφητ Ϊ. ϑίορῃθα 
δ, Μ.Α., ἘΞΚ.5., Εεϊον οὗ Βα]]οἱ ΟΟ]]ερε, απὰ ϑαν]δπ Ῥγοίοσϑοσ οὗ Οεοσηεί 
ἰῃ ἴῃς ἱπίνουϑι!υ οὗ Οχίοτά, 

Α Ττθϑῦβθ οἱ ἘΠ] ϑοί ον δα ΜΕαρηθίϊθτη. Βγ ]. (Ιεσκ Μαχνεὶ,, 
ΜΑ., ΚΚΚ.5., ἑοστηοῦῖγ Ῥγοΐεξβοσ οὗ Ναίυγαὶ ῬὨΪ]οσορῦγυ, Κίηρ᾽ 5 (ο]ορε, Γοπάος. 

Αοουδβίλοβ. Βγ ὟΝ. Ε. οηκίη, Μ.Α., ΕΕ.5., ϑανδη Ῥτγοΐδβϑοσ οἵ Αϑβίτο- 
ΠΟΙΏΥ, Οχίογᾷ. ζι ἐδὲ Ῥγες8. 

Α ϑεγίες 97 ΕἸεριέμίαγν Ἡονγὰς ἐξ δεὶπρ' ἀγγαηπρ εὐ, απα τὶ] «δογον δα ἀπποκμποεά. 

Ιν. ΗἸΙΒΤ ΟΒΥ. 

Α Μδηυδι οὗ Αποϊθοΐ Ηϊβίοσν. ΒΥ αἀεοῖρε Καν]ηβοη, Μ.Α., Οατηάδῃ 
ἀρ ϑωρῳ οὗ Αποίεης ἩΪ βίου, ἔουτμοσῖγ Ἐε ον οὗ Ἐχεῖοσ (οϊϊερε, Οχίοστὰ. Ζ- 

γέδδ. 

Α Ηἱβίονυ οὗ αθσιηδην δηὰ οἵ ἴΠ6 Ἐτηρίγε, ἄόσσῃ ἴο ἴῃς οἷοβε οὗ ἴδ 6 
Μιάά]ς Αρεβ. ΒΥ]. Βιγος, ΒΟῚῚ,, Εε]ον οὗ Οὐοὶ Οοϊϊεσε, Οχίοτσά. 

Α ἩΗἱδβίονν οὗ αϑσζωϑην, ἔτοτλ ἴῃς Εείοπηδίοη. ΒΥ Αἀοϊρδυβ ὟΝ. 
νειὰ, Μ.Α., ἔεϊον οἵ ὅ5ι. Ῥεΐεγβ (οἱ ]ορε, Οαδιαρείαρσο, Ῥγοίεβθοσ οὗ Ηϊεΐοσυ, 
Οὐὑεηβ (ΟΙἸερο, Μαδηοβαβίοσ. 

Α ἩΗἱϊδβίοΣν οὗ Βυδῃ Τπᾶΐϊθ. Βγ 5. ἮὟ. Ὅν, ΜΑ., 1,668 δαάοσγ ἰπ 
ΒΥ ὅτ8 Ηϊβίογ, Ομτκὶ ΟΒασοῖ, δὐᾶὰ Βεβδάοσ ἴῃ Ἰηδίδη 1.8. ἱπ ἰῃς ἵὐηίνεσι ιν οὗ 

οτὰ. 
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Α ἩΗϊδίονν οὗ ατθθοθ. Βγυ Ε. Α. Ἐτοοδῃ, Μ.Α., ἰοστιοιὶν Ἐε ον οὗ 
ὙΠ ΟοΙοσε, Οχίοτά. 

Α Οσοποιτυαϊίοηδ! ἩΗϊϑίουν οὐ Ἐϊπρῖαπᾶ. Βγ ὟΝ. ϑιυδ05, Μ.Α., 
Ἑσερίαβ Ρτοΐεσϑου οἵ Μοάογῃ Ηϊβίοτυ ἴῃ (με {]ηϊνευσιυ οὗ Οχίοσά, 

Α ἩΗἱἰδβίουν οὗ ἘΥϑμοθ. Βγ ΓΟ. Ὑ. Κιϊομβίη, Μ.Α., ἰοσπβουγ ΟΘΏΒΟΥ 
οἵ (μοὶ (Βυσοβ. 

ν ΤΑΥ͂. 

Οοτησηθείατὶθθ οα Βουάδη Γδνν: ἴτοσηῃ ἴῃ6 οΥρίηδ] δηὰ ἴΠ6 Ὀ65ὲ τηοάογῃ 
βοῦγοοβ. ΒΥ Η. 7. Κοῦγ, Μ.Α., ἐοσηιοσῖν δῖον οὗ 51. Το 5 (ο]ΐερε, σαι ρα ; 
Ῥγοίεθθοσ οὗ 1.) αἱ [πίνοσβὶυ ΟΟἸ]εσε, μάοη. 4 νοΐβ. θυ ὅνο. 

ΥΙ. ΡΗΥΒΊΟΑΙ, ΒΟΙΕΙ͂ΝΟΕ. 

ΣΜαΐυτΑ] ῬΕΣΙΟθορν. [Ιη ἴους Νοϊυμηο5. Βγ ϑὶγ ΝΥ. Τῃοιυβου, 1.1,.})., 
ΏΟΙ,, ΕΕ.5., Ῥγοίδεβοσ οὗ Ναίυγαὶ Ῥῃ]οβορῆν, ΟἸαβρον ; δηὰ Ρ. 6. Ταῖϊ, Μ.Α., 
ΡῬτοίεββθοσ οὗ Ναΐασγαὶ ῬἈῃ  ϑορον, ἘΔ θαΓγΡ ; ἰογιηλοσὶγ ἘΈ ονγ5 οὗ 851. Ῥεῖεγ᾽5 
ΟΟἸἸερο, Οδηιυίρε. Χο οΪ. 1. ϑὅνο. οἷοιίδ, τ]. 52. 

ΒΥ ἴῃε6 βδδα Αὐΐπουβ, ἃ 5 ον  ΟΥΚ οὐ ἰῃ6 ϑάτὴς βυδ)]εοΐ, ἔοστηϊηρ, 
ἃ ςοπιρίοεῖς [πἰτοάἀιοίίου ἴο ἰΐ, 580 ἴἈΓ 85 1 οδπ Ὀὲ οαιτὶεα οὐἱ [ἢ ΕἸειδηίασΥ 
Οξοια νυ δηὰ ΑἸρεῦσα. 7 4δὲ Ῥγεες. 

Ῥοβουίρονο Αϑίσοηοαν. Α Εἰδηάρδοοϊς ἔοσ ἴῃς Οοηοσγαὶ βθδάσσ, δηά 
Αἶπο ἴοσ ργβοῖίοδὶ Οὐϑογναίοσυ σοῦκ. ὙΠ 22. ΣΠ]Πυϑἰγαοη5 δηὰ πυμπλογοῦϑ (Δ Ὁ]65. 
Βγ Ο. Ε΄ Ομδιρεῖβ, Ε.Ε...5., Βαστίβι οι -δἴ-[ὰνν. Ῥεῖαγ ὅνο. 856 ρΡρ., εἰοίδ, τἰ. 15. 

σΟμουηϊδ συν ἴὸΣ δία ἀθηΐβ. Βγ ἁ. Ὕ. ΝΠ] ατηβοι, ῬῊ]. θος., Ε.Ε.5., 
Ῥτοίεββου οὗ (ποι βίσυ, ἰἰγουβ τ ΟοἸ]ερε, Γομάοῃ. 4 πον Εαϊείον, ευἱ ϑοϊμιομδ. 

- Ἐχῖτα ἴσδρ. ὅνο. οἱοιδ, 8ς. 6. 

Α ἸΤτιοαίάδο οὐ Ηδϑϑῦ, στ ἡὐυπιοτουβ Ἰοοάδουΐϊβ δηὰ Ὀίαρταῖηθ. ΒῪ 
Βαϊΐουν δίεννατί, 1.1,0., ΕΕ.5., Ὀϊγεοῖοσ οὗ ἴδε ΟΡβεγναίουυ δεἱ εν. Ἐχίσᾳ 
ἔσδῃ. ὅνο. εἶἰοίν, 75. δα. 

ἙἘΤΤΩΒ ΟΥἨ ΑἸΪΤΩΑΙ Τιθ. Βγ 6. Ἐο)]]εβίοη, Μ.., Ε.Ε.5., Τήμδοσο Ῥτο- 
ἴεββοσ οὗὐ ῬἈγξιοίορυ, Οχίοτά, 11|Πυκαϊεὰ ὈγῪ εβο ρους δηὰ Ὀγασίηρβ οὗ 
Ὀυϊδβοοϊίουβ. 7.256 Ῥγε85. 

ἙἘχογοΐίθοθ 5 ῬγϑΟοῦΐοδὶ ΟΠ θη ϊδσν. ΒγυΥ Α. 6. ψεγῆοῃ Ητγοουζί, 
ΜΑΑ., ΕΚ.5., ϑεοηῖον δίυαδεηϊ οὗ (μη Ξῖ ΟΒυσοῖ, απὰ 1.3.5 εδδᾶσυ ἰῃ Οδαι τ ; 
δῃὰ Η. 6. Μαάδη, Μ.Α., Ἑεϊϊονν οὗ Οὐδθη 5 (ο]ερε, Οχίοσγα. 

Θειῖεβ 1. Οὐδὶαῖῦνε Ἐχογοῖβεβ. Οσόνῃ ὅνο. οἷοί, γ8. 64. 

ϑοιῖεβ Π. Ουδηθίαθνε Ἐχογοίςας. 

αϑοϊοαν. Βγυ ]. ῬὨ1ΠΡ5, Μ.Α., ἘΚ.5., Ῥγοίβϑϑοσγ οἵ ἀξοΐορυ, Οχίοσά. 

ΜΙ θομδηΐοθ. ΒῪ Βαγίῃοϊοιαον Ῥγίος, Μ.Α.,, ἘΕ.5., ϑεάϊοίαπ Ῥγοίδβϑογ 
οὗ Ναΐηγαὶ ῬΕΣοβορὮγ, Οχίοτγά. 

Ονίϊοα. Βγ ΚΕ. Β. Οἴἤου, Μ.Α., ἘΞΆ.5., Ῥχγοίεββοσς οἵ Ἐχροτηθηίαὶ 
ῬΒΙΟΒΟΡὮΥ, Οχίογά ; ἑοιπηευν Εεϊϊον οὗ ὅ5ι. ΤἸομηΞ (οϊϊερε, σαι ἀρ8. 

ἘΠοοί ον. Βγ Ὗ. ἔββου, Μ.Α,, Ε.Ε.5., θοὸν ἂηὰ Ναϊμοιηδίοδὶ 
᾿δοῖυτεν οὗ Μεγίοη (οοσο, Οχίοτά. 
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τρῶν. Βγυ Μ.Ὴ. Ν. ϑιοιγ- Μαβκείγης, Μ.Α., Ῥγοίδεβοσ οὗ 
ΜΙ πογαίορυ, Οχίοτα ; δπὰ Ὠερυῖῦν Κοερεῦ ἴῃ ἴτε Ὀερατίμλεπὶ οὗ Μίπεσαϊς, Βηςα 
Μ ἘΘΕΘΌΣΩ. 

Ἱυθσοῦν. Βγ ἴῃ βδῃηβ Αὐΐδῃογ. 

ῬὨνβίοοκίοδὶ Ῥηγαείσα. Βγ 6. απ, ΜΑΑ., [6508 ΟΟἸ με, Οχίοτγα, 
πρρρρύμον ππωρβηυαοι ἴο ἴς ΒηΌ 5} Αϑδβοοίδϊίοη, δηὰ Ναδίισαὶ ϑοίοηςά Μδϑίου δἱ 

ΔΙΤΟῊῪ οοι. 

ἩΜδρυνθίζτη. 

ΨΊΙ. ΕΝΟΙΙΒΗ ΤΑΝ ΟΌΑΛΑΟΘΕ ΑΝῸ ΤΥΤΕΈΒΑΤΌΒΕ. 

Α Εἰγαεῖ Βοδάϊῃρ Βοοῖς. Βυ Μαγίε Εἴομεῃβ οὗ Βοιη]η; δηὰ οἀϊίεὰ ὉΥ 
Αδς Ϊ. (Ἰουρῆ. Ἐχίγα ἴσαν. ὅνο. δε οονεγε, 4. 

Οἱ 7.9 Ῥεΐμοὶρ]65 οὗἩ ΟὝΘΤΏσΘΡ. ΒΥ Ε. ΤΗπηρ, Μ.Α., Ηδρδὰ Μαβίοσ 
οὗ ρρίῃρδαπι ϑοιοοὶ. Ἐχίτα ἔςαρ. ὅνο. οἱοίδ, 44. δα. 

Οτδιυσοδίλοαὶ ΑΠδΙγβὶβ, ἀδϑιρηθά ἰο βεσνα ἃ5 δὴ Εχεγοῖβα δηὰ (οϊρο- 
βἰὕοῃ Βοοῖκ ἴῃ ἰῃς Ἐπρ 58} Ιδηρυᾶρο. Βγ Ε. ΤὨΠηρ, ΜΑΑ., Ἠεολὰ ΜαΞίεσ οὗ 
ρρίῃρδαμ ϑομοοὶ. Εχίσγα ἔςδρ. ὅνο. εοἷοίδ, 3. 64. 

Βρϑοίτιθηβ οὗὁὨ ἘΣ ἘΠΡΉΒΗ : Ὀεηρ ἃ Θογεβ οἱ Εἰχίγαοίβ ἔτοπι ἴΠ6 
τηοβὶ ἱτπηρογίδῃς 115} Αὐΐμοῖβ, ΟἸΓΟ:Ο]ορίοαἢΥ ασταηρεά, 1ΠΠυδιτανε οἵ τὴς 
Ῥίορτεϑβ οὗ ἴδε ἘΠρΊ 5 ἢ δε απὰ ἰΐ5 Πιιαἰοοϊὶς νασιεῖϊεβ, ἔσο Δ. Ὁ. 1260 ἴο 
Δ.Ὁ. 1400. ἍΜ Οταχαπιδίϊοδὶ [πἰγοάδυοϊίοι, Νοῖεβ, απ Ο]οβθαῖγ. Βγ Ε. Μοστζῖξ, 
υὄρλλν οὗ “ὍΒδΒε ϑίοιυ οἵ Οεῃδβὶβ δπὰ Ἐχοάυς," ἃς. Εχίτα ἴσδαρ. ὅνο. οἷοι, 
ἡς. θα. 

ΤῺ6 Μίδίοη οὗ ὙῚΠ1 δ Θοποθχηΐης ῬΙΘΙΒ [89 ῬΙΟΎΤΩΔΣ, ὉΥ 
ὙΠ 1δηρσϊαηὰ. Ἑάϊοα, τὶ Νοῖεβ, Ὁγ ὟΝ. ΝΥ. ϑκεαῖ, Μ.Α.., ἑοσταοῦῖν Ἐς ον οὗ 
ΟΠ 515 (ο]Ἰερε, σαι Προ. Ἐχίγα ἔοδρ. ὅνο. οἱοινδ, 41. 6. 

ΤῊΘ ῬΒΣΙΟΙΟΩΥ ΟΥ̓ [89 ἘΠ ρ᾽ 8 ΤοΩραΘ. Βγ ]. Εδεὶϊς, Μ.Α., ἰοστλοσὶν 
ες Ἑεῖον οὗ Οτεὶ (ο]]ερε, δπὰ Ῥγοίεβϑου οὗ ΑὩρίο-ϑαχου, Οχίοστά. 7. ἐδε Ῥγόες. 

ΤΎΡίο81 οι θοίοηΒ ἔσοτη ἴῃς Ὀεβί ἘΠ ΡΠ 50 Αὐἴποτβ ἔτοσῃ [6 ϑι σι: ἢ 
ἴο (δε ΝΙποίδεη( ἢ ΟδηῖυγΥ, (ἴ0 5οῦνα ἃ5 ἃ Ὡϊσμοεῦ Κεδάϊηρ Βοοῖκ,) στὰ [πῖτο- 
ἀυοίοιγ Νοίϊοες απὰ Νοῖδβ, Ὀεΐῃρ 8 Ὁοῃς Πα ΟΣ ἰονατὰβ 8 ἘΠ βίοι οὗ Ἐπρὶϊϑἢ 
[ἀϊεσαίασε. 72 γεαάνγ. 

ΒΡΘοΐσΏΘ.:8Β οὗὁὨ [89 ϑοούι δ Τϑηριιδᾷθ ; Ὀεὶηρ ἃ ϑεΠ|65 οὗ Απηοίδιβα 
Ἐχίταοῖβ "ϊπσιγαῦνε οὗ ἴῃς 1“τεταῖαγε ἀπὰ Ῥμ]οίοργ οὗ (δε ᾿ονϊδηὰ Τοηρυς ἴτοαιι 
(86 Εουσχίδεπί ἴο ἴῃς Νιπείοεηι ἢ Οεηῖασγ. τ Ἰπιτοἀυσοι. πὰ (]ο558:γ. 
Βγ Α. Η. Βυτρεξ5, Μ.Α. 

ἼΙ. ἘΒΕΝΟΗ ΤΑΝΟΌΛΔΟΣΕ ΑΝῸ ΤΙΡΕΒΑΥΤΒΕ. 

ΒΓΒΟΒΟΙ ΝῊ ΗΠ βίου οὶ ΟὝΑτσααΡ οἵ ἰδ ΕἸΘΠΟΣ Τηρυᾶρε. ΤὙγδηβ- 
Ἰαϊοὰ ἱηίο ἙμρΊ 5} Ὁγ α. Ἧ'΄. Κιιομῖη, Μ.ΑΑ., ἑοστροσγ Οδῦϑοσ οὗ ΟΝ γίδὶ ΟΒυσοὶ. 
Ἐχίγα ἴσδρ. ὅνο. εἰοίδ, 32. δά. 

Οογτθὲ116᾽ 8 Οἴππα, δηὰ Μο]ὸ οα 1[,ω5 ΕΘ. 5 ϑανδηίοβ. Ἐδιιεὰ, τὶ 
Ιηἰτοἀυςίίοη δηθὰ Νοῖεβ, Ὁγ Ουδίανε Μδββοῃ. Ἐχῖσα ἔσδρ. ὅνο. εἰοίδ, 2ς. 6(. 

Βδοΐμθ᾽Β Απατζοϊηδαυθ, δηὰ ΟΟΣΤΘὲ119᾽5 [6 Μοηίοασ. ΔΙ Ιου 
Ἐλδοίηςβ [1{6 οὗ ἷ5 Ἐδίβει. Βγ ἴδῃς βασὴς Βκϊῖοσ. Ἐχίζα ἔοβρ. ὅνο. εἰοίδ, 2έ. δα. 
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ΜοΙαρθΒ 1.68 ΕΟυγθοτὶο8 ἀς ϑοδρίη, δηδ ἘβδοΐηθΒ Αἴηα!6. ὙΠ 
Μοϊιαϊστο᾽ 5 [4{6 οὗ Μοϊϊδσε. ΒΥ [ἢς βαῶς Ἐχίδοσ. 7π| δ Ῥγεες. 

ΘΟ θοιΐοη8 ἔγοτῃ (ἢς Οοιτεβροπάθηος οὗ Μϑδάἄβδιθ ἀθ ϑόνίψιιθ δηὰ ΠοΥ 
οἑεέ Οοπίεοιηροτζασίεβ [Ιπἰεπ θα σλοσα ἐβρθοί δ ΠΕ ἔοσ Οἰγ19᾽ Θομοοϊβ. ΒΥ ἴδε βασὴς 
Ἑάϊῖοσ. Εχί ἔοδρ. ὅ8νο. εἰοίδ, 22. 

γογθες δυΐουῦ ἀ6 τὴῖ (παῦσε, ὈῪ Χανΐου ἀθ Νίδιθίτθ; Ουτκα, Ὁ 
Μδάδτοθ ἂἃθ Ὅυσαδ; [1Δ4 οὶ ἄς ϑυξεῖϊε, Ὁ Βονόθ ; 1.5 Ταχαξαῦχ ἀε ᾿᾿Ηδιοὶ 
Οογχῃεῖ]ο, Ὁ Ἐϊάτιοιἃ ΑΌουΣ; Μόβθβανεηίυτοβ ἴα Ἑξοοϊξευ, ὉΥ ΒοδοΙνῆο 
ΤόρδοΡ. ἘΒγ ἴῃς βας Ἐκιῖοσ. Ἐχίσα ἔσδρ. ὅνο. οἷοί, 25. 6(. 

Α ἘΎΘΠΟΒ Οτδυσαν. Α οοτῃρίείς ΤΏΘΟΙΥ οὗ ἴπ6 ΕἼΘΠΟῚ Γιδηρυλρο, 
ἢ ἰἢς τὰ]65 ἰῃ ΕὙΘΩΟΝ απ ἘὨρ 5ῃ, πὰ ἡυπηογουβ Εχαταρ]αβ ἴὸ Ξεσνα 83 ἢγξὶ 
Ἐχεγοῖβεβ ἰῃ ἴδε Ἰιδηρτιαρε. ΒΥ 70ἱε5 Βυό, Ἡοποσαῖν Μ.Ά. οἵ Οχίοσά ; Τὰγ- 
εὐδμο θρειυο οὗ Ετεηοὶ, Οχίοτα ; Εχατοῖπου ἴα ἴῃς Οχίοσὰ [,οοδὶ Εχατηίηδ ἴσας 

τὰ 185 

Α ἘΊΘΏΘΒ ΟΥ̓ΒΤΏΤΩδΥ Τοῦ. Α Βοοκ οὗ Εχοσοὶβοδ οὴ ΕἸΘΏΟὮ ΟΓΔΙΏΤΩΔΓΙ ; 
Θδοῦ Εχοσγοῖβε Ὀεϊῃρ ρσχεοοάοά ὈΥ Οταμισηδίῖολὶ Οὐοϑίίουβ. ΒΥ [86 Ξξᾶατης Αὐἰδοτ.᾿ 

ἘΪΧΘΥοἶθοθ ἴῃ ΤΎΔΗΒΙδίίου ΝΟ. 1, ἴτοιη ΕἼΘΠΟ, ἰηΐο ΕὨρ] 50, τ 
ΒεΠοΓΑΪ τα]ε5 οα Τιδηβίδιίοη ; δηὰ οοπἰδἰπίησ Νοίεϑ, Ηϊηΐ5, απὰ ζαυζίουπ, ἑουπᾶοα 
Οὗ 8 σοϊωρασίβουῃ οὗ ἴδ 6 Οτδιστοαν δὰ Οεηΐῃϑ οἵ ἴπ6 ὕσο Ιδληριλρεβ. Βγ ἴδε βϑὴς 
Αὐἴδον. 

ἘΙΧΘυοῖθοθ ἐπ ΤΥΘηβ]δίίοη ΝΟ. 2, ἔτοῖα ἘὨρ 5} ἱπίο Ετθποῖι, οα [Ὡς 
δϑῖὴς οἶδα 85 ἴπε ὑγεοεάϊηρ Ὀοοΐς. ΒΣ ἴῃς 54πιῈὸ Αὐἴδοῦ. 

ΙΧ. ΟΕΒΜΑΝ ΤΙΑΝΟΌΔΟΒ ΑΝῸ ΤΕ ΒΑΥΌΞΒΕ. 

αοοίμοθπ Ἑρταοπ. ΙΏ ἃ 116 οἵ σοεῖῃε, ἄς. ΒγΥ ὍὯτ. Βυοδδείμι, 
Ῥχοίδββοσ οὗ ἴδε ἀεττηδὴ [30 ὁ διά 1λιεγαῖαχε ἴῃ ΚΊηρ’5 (Ο]]ερο, 1, οπάοῃ ; 
διὰ Εχδιηΐηοῦ ἴῃ Οοιταδῃ ἴο (ἢ Ὲ Εἰαίνετοίεν οὗ ομἄοῃ. Ἐχίσγα ἔοϑρ. ὅνο. οἱοώ, 35. 
ἍὝμω ῥνδιίεδρά. 

ΒΟΙΣ 116. 8. Υ]ΏοΙὰ Το]. ΝῊ ἃ 116 οὗ ΘΟΏΠΠ]οΣ; δὴ Ὠϊϑίογίοδὶ δηὰ 
οὐ ἶοαὶ Ιπιγοδυςίίου, ΑΥρυχηθηῖβ, ἀπᾶὰ ἃ οοσζαρίεῖς (ουηπηδηίασυ. ΒΥ ἴῃς βϑῖὴὼδ 
Ἑὰϊῖοσ. 1526 Ῥγεες. 

Τιϑϑθὶ 5 Μίπηα νοὴ Βαγηῆεϊη. Α (οιηεάγ. ὙΠ ἃ [1186 οἵἩ 1, οβϑίηρ, 
Οὐ δ] (οσητηδηίδιυ, ἄς. Βγ ἴδε βδῖης Ἑάϊζογ. 

, 

ΣΧ. ΑΞΒΊ; ἄο. 

Α Ἡδηάδοοκ οὗὨ Ῥίοϊουίδι Ανὐὶ. Βυ Ἐ. ὅ8ι:, . Τγγνδῖί, ΜΑΑ., ἴοσ- 
ΤΑΟΥΪΥ διυάοης δηὰ Τυίοσ οὗ σμσὲ Οπυτοῖ, Οχίοστὰά. ὙΠ Δ οοϊουτεὰ ΠΙυΚίτα- 
ὕοπβ, ῬΒοίορταρι8, διὰ ἃ οἰδρίεσ οἱ Ῥοιξρεοῖνε ὈΥ Α. Μδοάοῃδλιά. ὅνο. δαϊ 
ἡπογΌοοο, 18. 

Α Ἰτοϑίβο οὐ Ηδυτθοον. ΒΥ 8: Ε. Α. αοσε Ουβεϊεγν, Βασι, ΜΑ., 
Μα5. Ὠος., Ῥτοΐεβϑϑοσ οὗ Μιβὶς ἰπ μα {Πηἰνοσξ οἵ Οχίογαᾷ. 410. οἱοίδ, 105. 

Α Τυϑδῦθθ οα Οουπίοσροξηϊ, Οδποη, δπὰ Εὐρτιο, Ὀαβοὰ ὑροη (δαὶ οὗ 
ΟΒεσαΡίη,. ΒΥ ἴδε βαῖης Αὐΐποῦ. 4ἴο. εἱοιδ, 1τόε. 

Α ϑυείϑθιη οὗ Ῥηγβίοαδαὶ Ἐδποδθοη : ὙΠθογεῖοαὶ δηὰ Ῥγδοιϊίοαὶ. ΒῪ 
Ατοδθαϊὰ Μαοίδσεη, Τῆς Ογπιηδβίυτα, Οχίογὰ. Ἐχίσα ἔοδρ. ὅνο. οἱοίδ, γε. 64. 
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ΧΙ. ἘΝΟΙΙΒῊ ΟἹ ΑΕ ΒΙΟΗ. 

εείρπεα ἰο νιϑεὶ [δὲ τυαπές οὗ ϑέάρις ἐπ Ἐηρηδὴ δέμγαΐμγε: πᾶν τδέ 
σωβεγ επάδηος οὐ 1Ὁ6 εν. 1. 5. ΒΒΈΤΕΒ, ΜΑΑ., οΥΓ Οπεοης Οοἰίερε, 
Οχγά, αμᾶ Ῥγοΐέετον οὐ Ἐπριιδὰ Ζέεγαίεζε αἱ Αὐπρ᾽ς Οοἰΐερε, Ἰεομώοη. 

ΤΒΕΒΕ 816 ἴο ἀΔΉροΓΒ ἴοὸ Ψ ΒΊΟΣ ἴῃς βιπάεδηϊ οὗ ΕὨρ]15} Γἰτογαῖθγα ἰδ 
ἐχροϑεὰ δἱ ἴῃς ουΐδβεί οὗ ἢΪ8 [491 ;---ἢ]5 γδαϊηρ 15 ἂρί ἴο Ὀ6 ἴοο ὨΔΙΤΟΥ͂ 
ογ ἴοο ἀἰϊδῖυθ. 

Ουἱί οὗ ἴῃ6 ναϑὲ ὨυΏΡΕῚ οὗ δυϊῆοτβ 5εὲ Ῥεΐογε Ἀσὰ ἰῃ ὈΟΟΚΒ Ῥγοίοβϑίηρ 
ἴο ἄθαὶ ψἱἢ τἢ58 ϑυρ͵θοῖ 6 Κηονβ ποῖ ψῃϊοἢ ἴο βεϊδοῖ : ἢς τ ΠΚ5 ἢς 
τηυδῖ τοδα 4 ᾿"π|16 οὗ 4]}; Ὧδ βοὺὴ Δ ἀΟἢΒ 50 ὨΟρΟΪ685 δὴ αἰϊζοιηρῖ; ἢ 
εηἀβ ὈΥ οοηϊδηςίηρ Ὠἰτηβο! ἢ βεοοηά-δηα ἱῃίοιτηδίοῃ ; δηαᾶ ῥγοίδθϑϑ- 
ἱηρ᾽ ἴο βιυαγ ἘΠρ] 18} 1ἰϊοταῖατα, ἢ6 [4118 ἴοΟ τηδβίου ἃ βίηρίε ἘΠΡΊ ΒΗ δυῖΐδοσ. 
Οη ἴδ οἴδεσ μαπά, ΌὉΥ οοπδηΐηρ ἢἴ8 δἰἰθηςο ἴὸ ΟἿ6 ΟΓἨ ΓΟ ὙΤΙΓΟΓΒ, ΟΓΥὉ 
ἴο οἢ6 βρϑδοίβὶ ρεγτίοα οὗ ΕὨρ]ΠἸ5ἢ 1, ἰτογαΐαγε, ἴῃς βισαηί Πλγτονγβ ἢ15 ΥἹΟῪ 
οὗ Ὁ; ἢς [8115 ἴο ρύδϑῃ ἴῃς βυῦ)εοϊ 485 ἃ ΨΏΟΙΘ; δῃὰ ἰῇ 80 ἀοίῃρ, τη 5568 
οτε οἵ [ἢς οἢίεῖ οδ]εοίβ οὗ ὨΪ58 βίυαγ. 

ΗΟ τὺ ἴμαβ6 οἴγοσβ Ὀ6 δνοϊἀεὰἀὐῥ ΗΟῊῪ ΙΏΔῪ τηϊηυΐα σοδαϊηρ ὃς 
οοι δἰ ποα ἡ] ΟΟΣ ΓΘ βγη 685 οὗ νον ῦ 

Ιὴ ἴἢς Πορϑ οὗ ἔυγηἰβῃϊηρ᾽ Δἢ ΔΏΒΥΕΓ ἴ0 ἴπ686 ασυσβοῃβ ἴῃς [ε]εραίοϑ 
οἵ ἴῃς Ῥγαβ8, δοῦπρ ὑροὴ ἴῃς δάνϊοε ἀῃά Ἔχρεγίθηος οὗ Ῥγοίββϑοσ ΒΊΘΕΙ, 
Ὦανο ἀειοττηϊηρα ἴο ἰβδϑὰς ἃ 56 7168 οὗ 5118}} νοϊυ 65, Ὑν Ὠ]ΟὮ 8}8}} δι σασς, 
ἴῃ ἃ σοηνρηίξηΐϊ ἔοιτῃ δπὰ δἱ ἃ ἴον ρτίοα, [6 ζϑῆςσαὶ εχίθηϊ οἵ ΕΏρ ἢ 
Γἰϊογαΐαγο, ἃ8 ταργεβοηϊθα ἰὴ 118 σηδϑίθγρίθοθϑ δ ϑιιοοδϑϑῖνα ἐροσῆβ. [115 
πουρῶϊ ἴμαὲ ἴ[Π6 βαιάδηῖ, ὈῪ σοηδηϊηρ Ὠἰτηβοὶί, ἰῃ τῆς ἔγϑι ἰῃηβίδῃςς, ἰὸ 
[ἢο586 δυΐῃοσβ ΨΏΟ ἂζἵὲ τηοϑὲ ψουΐῃυ οἱ Ὠϊ5 δἰοπίοῃ, Ψ11 Ὀ6 βανεα ἴγοι 
τ[ἢε ἀδῆρετιβ οἵ μδϑίυ δηὰ ἱπαἰβοητηϊπαῖϊο τοδαϊηρ. ΒῪ δαορἕηρ [Ὡς οουτϑε 
ἴῃυ8 τηατκεοὰ ουξ ἴῸΣ τα Ὧ6 Ὑ11 Ὀδοοτὴς ἔδτα δ αγ 8} τἰῃς ῥσοάυοσιοηϑβ οὗ 

. ἴδε ρτραῖαβὶ τηϊπβ ἴῃ ἘΏρΡ] 5} 1 ἰϊογαΐυγε ; δηᾶ βῃου]ά ἢ6 πενοσ θὲ δὺϊς ἴοὸ 
Ῥυγϑὰς ἴῃς βυῦ͵εος Ὀεγοηάᾶ (ἢς [ἰπι185 Βοτα ρῥγεβοηροά, ἢ6 ΜΠ] Ὠδᾶνε ἰαἱά 
ἴῃς ἰουπμαάδθοῃ οὗ δοουγαῖς ΠΔὈϊ5 οἵ [Ὡουσῆϊ δηὰ ἱπαρτηδηί,  ΒΙΟἢ οδηποῖ 
[αἱἱ οὗ θεϊῃρ, βαγνιοθδῦ]6 ἴο Ὠἰπὶ Πογθαίζογ. 

ΤῊς δυΐποιβ δηὰ ψοσκ5 βεϊθοϊς ἃ ἃγα δυο 85 Ψ1] Ὀεϑὶ δεῖν ἴο 111υ5- 
(ταῖς ΕΠ 50 Τἀϊογαΐαγα ἰπ 115 ἀζεογίεαί ἀϑρθοῖ. Α5 “τἢδ ὅγε οὗ Ὠϊβίοιγ," 
ψἱϊουϊ ΜὨΙΟἢ βίου οδηηοῖ Ὀ6 υηάοτβίοοά, [ἢς6 [ἰϊογαΐυγε οὗ ἃ πίίοῃ 
8 ἴῃ οἰδαγαϑί δῃηὰ τηοβὲ ἰητο Πρ! ]ς στοοοσὰ οὗἉ [18 16. [15 ᾿Ἰῃουρῃϊβ δπὰ 
118 ΘΙΩΟΙΟΙΒ, 8 ζΤάνοσ δηὰ ἰΐβ8 1688 βου ουΒ τηοάθϑ, 115 ῬΓΌΡΤΟΒ8, ΟΥ̓ Τ8 
ἀρ οΒΟΓΔΟΥ, ἅτε ἰοἹὰ ὉΥ ἰ18 Ὀδδὶ δυΐποῦβ ἰῃ ἴπεὶγσ Ὀεβϑὲ νοσάβ. ΤῊΪ5 ΥἹῈῪ 
οὗ 1η6 80] ἘῈοἱ Ψ}}} βϑυρρεβὶ (ἢ6 βαἴεϑδι στὰ ]εβ ἴοσγ ἴπε βίαν οἵ 1 

ἢ ομα Ἔχοερίίοῃ 4]1 πτίϊοσβ Ὀεΐογα ἴῃς Ἐδίογτωηδξίοη ἀγὲ Ἂχοϊυάθα 
ἴτοσῃ ἴῃς ϑεγτίθβ. Ηονονοσ ρτοαΐ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἴῃ6 ναὶὰς οὗ Ἰ᾿ἰϊεγαΐυγε Ὀαίογε 
τῃδἱ ἐροςἢ, ἰΐ 15 ποῖ σοχλρ οίεὶν πδύοηδὶ. ἘῸΓΥ ἰξ ἢδὰ ὯΟ ΘΟΙ ΤΟ. οΟΥρδῃ 
οἵ Ἰδηρυάρε; ἴξ δαἀάγεβθθα ἰἰ86 1 ἰο βρβϑοῖδὶ οἰδϑβθβ; ἰζ ἀθα]ὲ τηδῖη]γ τ 




